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Notering 

I uppsatsen används genomgående termen applikation för det webbaserade 

programmet som ingick i interventionen. Här vill vi förtydliga att smartphone-applikationen 

inte utgjorde ett tillämpningsprogram som kunde installeras på mobiltelefoner, utan var en 

smartphone-anpassad hemsida innehållande materialet.  
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Begreppslista 

Kognitiv omstrukturering – teknik där individen får lära sig att identifiera och 

utmana irrationella och maladaptiva tankar.  

 

Konceptualiserat jag – individens överdrivna sammankoppling och identifikation 

med sin historia (eng. self-story).  

 

Privata upplevelser – för individen obehagliga/oönskade tankar, känslor, kroppsliga 

sensationer, minnen eller beteendetendenser.  

 

Psykologisk flexibilitet – förmågan att vara medvetet närvarande i nuet och därmed 

kunna fatta beslut om att förändra eller vidmakthålla beteenden baserat på vad situationen 

kräver och i enlighet med värderad riktning.   

 

Relationsinramning – förmågan att ge objekt/koncept mening, samt värdera och 

jämföra dem, ej baserade på objektens verkliga funktion utan hur på de relaterar till andra 

objekt i olika kontexter. Denna förmåga möjliggör inlärning utan att behöva ha fysisk kontakt 

eller erfarenhet av objekten i fråga. 

 

Upplevelsemässigt undvikande – negativt förstärkt undvikande av privata 

upplevelser. 
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Sammanfattning 

Antalet sjukskrivningar p.g.a. psykiska besvär har ökat kraftigt under de 

senaste decennierna. Även förskrivning av psykofarmaka har ökat sedan 

början av 90-talet. Ur ett folkhälsoperspektiv påverkar allmän psykisk 

ohälsa inte bara sjukfrånvarokostnaderna för samhället utan innebär också 

stort lidande samt ekonomiska och sociala konsekvenser för individen och 

anhöriga. Acceptance and Commitment Therapy (ACT), som på senare år 

fått allt mer forskningsstöd, testades i den här pilotstudien som intervention 

i en sex veckor lång, kombinerad smartphone- och face-to-face behandling 

av primärvårdspatienter. Beroendevariabler var: depressionssymtom, 

ångestsymtom, stressymtom, livskvalitet samt upplevelsemässigt 

undvikande. Deltagarnas upplevelse och tillfredsställelse med behandlingen 

undersöktes också i en kvalitativ intervju. Designen som tillämpades var en 

kvasi-experimentell, single-case, pretest-posttest med processmätningar 

under pågående intervention. Antalet deltagare i studien var tio (N=10).  

Resultatet på gruppnivå visade signifikant förbättring mellan förmätning 

och eftermätning för beroendevariablerna ångestsymtom och stressymtom. 

För beroendevariablerna depressionssymtom och livskvalitet fanns icke 

signifikanta skillnader mellan för- och eftermätning. Den kvalitativa 

analysen visade på övervägande stor behandlingstillfredsställelse bland 

deltagarna. Med anledning av de positiva resultat som erhållits från den 

relativt korta behandlingen finns det goda skäl att testa interventionen i 

utökad skala.  

 

Nyckelord: Acceptance and Commitment Therapy, ACT, 

Internetbehandling, smartphone, primärvård, psykisk ohälsa 
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Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp som innefattar allt ifrån allvarlig psykisk sjukdom 

till nedsatt psykiskt välbefinnande, som exempelvis kan yttra sig i form av nedstämdhet eller 

oro (Socialstyrelsen, 1997). Folkhälsoguiden (2012) definierar psykisk hälsa som “ett tillstånd 

hos den enskilde, som påverkas i ett kontinuerligt växelspel med omgivningen i livets olika 

situationer” och som bygger på följande förutsättningar: ”att kunna utveckla och hävda en 

egen integritet, att kunna upprätta och bibehålla sociala relationer, att ha tillgång till 

varierande psykiska förhållningssätt (som kan användas beroende på omgivande krav och 

som möjliggör en för individen positiv utveckling) samt att ha medvetenhet om- och tilltro till 

egna resurser” (ibid.). Utifrån denna definition skulle psykisk ohälsa rimligen kunna betraktas 

som frånvaron av en eller flera av dessa förutsättningar. Vanliga symtom på psykisk ohälsa att 

söka behandling för är: stress, ångest, krisreaktioner, sömnsvårigheter och depression 

(Stockholms läns landsting [SLL], 2012). Svårare tillstånd av depression eller ångest kan leda 

till att personen får stora till mycket stora svårigheter att klara av vardagslivet med väsentligt 

försämrad livskvalitet som följd. Om personen inte får adekvat hjälp finns risk för successiv 

försämring och ännu större funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2010).  

 Livskvalitet. Under början av 1990-talet påbörjade WHO sitt arbete med 

utvecklandet av WHOQOL (organisationens egna mätinstrument för Quality of Life). Det 

ansågs att hälsa inte enbart kunde definieras utifrån frånvaro av sjukdom utan som ett tillstånd 

av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande (World Health Organization [WHO], 

1997). Givet detta, kan hälsa samt effekter av behandlingar inte enbart mätas med variabler 

som frekvens och severitet av sjukdom, utan måste även inkludera exempelvis välbefinnande. 

Idag ses livskvalitet som en självklar del av den psykiska hälsan, där upplevt välbefinnande 

samt symtom och funktion i dagliga aktiviteter ingår (Statens Folkhälsoinstitut [FHI], 2011). 

Socialstyrelsen (2010) menar, i linje med detta, att målet med behandlingen av psykisk ohälsa 

inte enbart är symtomreduktion utan även återfunnen social funktion och livskvalitet.  

 Psykisk ohälsa – ett komplext problem. Komorbiditet är vanligt förekommande 

vid psykisk ohälsa. Ofta uppvisar patienter samtidigt symtom på exempelvis oro och 

nedstämdhet. Ångest- och depressionssymtom förekommer även vanligt tillsammans med 

andra psykiska funktionshinder, exempelvis missbruk. Man kan räkna med att ca 50 % av alla 

personer med psykiatrisk diagnos möter kriterierna för två eller flera diagnoser samtidigt 

(Kessler, Chiu, Demler & Walters, 2005; Stein, Hollander & Rothbaum, 2010). Vidare är 

depression, ångestsyndrom och drogberoende vanliga komorbida tillstånd vid 

smärtproblematik (Dersh, Polatin & Gatchel, 2002; Lipman, 2011). Att drabbas av fysiska 
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sjukdomar är dessutom mer förekommande hos personer med psykisk ohälsa. Prognosen för 

fysiska sjukdomar har också visat sig sämre om personen har en samtidig depression 

(Socialstyrelsen, 2010). Stress, som utgör en stor del av den psykiska ohälsan, tros även 

påverka uppkomst och sjukdomsförlopp hos en rad fysiska sjukdomar. Bl.a. associeras 

psykosocial stress med försämrad sårläkning, större mottaglighet för virussjukdomar och 

kronisk inflammation (Kemeny & Schedlowsk, 2007). Dessutom verkar stress både kunna ha 

liknande effekt som- och förvärra effekten av kroppens naturliga åldrande och på så sätt ha en 

negativ påverkan på immunförsvaret (Graham, Christian & Kiecolt-Glaser, 2006). Stress 

tillmäts också stor betydelse för uppkomsten av bl.a. hjärt- och kärlsjukdomar. 

(Socialstyrelsen, 2010). 

 Prevalens. Psykisk ohälsa är idag ett växande problem hos den svenska 

befolkningen. Man bedömer att minst 25 % av alla kvinnor och 15 % av alla män någon gång 

under livet kommer att få en behandlingskrävande depression. Beträffande ångest bedöms ca 

25 % av befolkningen någon gång under livet komma att drabbas av ett ångestsyndrom 

(Socialstyrelsen, 2010).  

Trots att stress är ett relativt ospecifikt och svårmätt begrepp har FHI i sin nationella 

enkät 2010 uppmätt att 13 % av befolkningen är stressade samt att 4 % av befolkningen 

upplever sig vara mycket stressade. I samma enkät rapporterar 21 % av kvinnorna och 14 % 

av männen nedsatt psykiskt välbefinnande (FHI, 2010). 

Enligt SLL:s folkhälsorapport (2011a) ökade den självupplevda psykiska ohälsan 

under 1990-talet men stabiliserades, på en relativt hög nivå, under 2000-talet. Siffran på 18,1 

% av självupplevt nedsatt välbefinnande under 2011 ligger väldig nära den som togs fram för 

Folkhälsorapporten 2006. Ett generellt mönster är att den psykiska ohälsan är vanligare hos 

kvinnor än hos män och den grupp där problemet är allra störst är bland de unga kvinnorna. 

Vidare uppger rapporten att den psykiska ohälsan, vid upprepade mätningar över tid, konstant 

är något högre i Stockholms län än i övriga Sverige.  

Orsaker till psykisk ohälsa. Exempel på orsaksfaktorer som associeras med psykisk 

ohälsa är: avsaknad av socialt skyddsnät, bristfälliga uppväxtförhållanden (såsom ekonomiska 

problem, psykisk sjukdom eller arbetslöshet hos vårdnadshavare), somatisk sjukdom, dåliga 

levnadsvanor (exempelvis fysisk inaktivitet), missbruk och arbetslöshet (SLL, 2011b). 

 Samhällsproblemet psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan leder till höga 

samhällskostnader som följd av bl.a. ökad sjuklighet, minskad produktivitet, ökad 

vårdkonsumtion och ökad dödlighet (Socialstyrelsen, 2010). Under 2009 förekom depressiv 

episod, anpassningsstörningar och reaktion på svår stress bland de vanligaste 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DSchedlowski,%2520Manfred%26authorID%3D7006060105%26md5%3D0913d2fb4f1becd9bcc5ee179fc1b324&_acct=C000035158&_version=1&_userid=651519&md5=ffd22988fdfbcfe20906424b888304e1
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sjukskrivningsorsakerna. Den totala andelen av alla sjukskrivningar samma år (sammanlagt 

påbörjade ca 11 % av kvinnorna och 6 % av männen en sjukskrivning) p.g.a. psykisk sjukdom 

uppgick till 20 % för kvinnor respektive 15 % för män (Försäkringskassan, 2011). Enligt FHI 

(2012) använde 9 % av kvinnorna respektive 5 % av männen antidepressiva mediciner under 

2010. Samma år uppgav 8 % av kvinnorna och 5 % av männen att de använde lugnande 

medicin. Andelen som tog sömnmedel eller insomningsmedicin under 2010 var 13 % av 

kvinnorna och 8 % av männen. Samtlig konsumtion av psykofarmaka korrelerade positivt 

med lägre inkomst (ibid.).  

Rekommenderade behandlingar i dagsläget 

Det har visat sig att mycket av det arbete som idag utförs i preventivt syfte för att 

förebygga psykisk ohälsa saknar evidens. För att komma vidare med arbetet krävs således 

vetenskapliga utvärderingar av redan etablerade program och nya metoder. En välfungerande 

primärvård och psykiatri som tidigt och effektivt behandlar dem som är i behov ses som en 

milstolpe i förebyggandet av den psykiska ohälsan. Framförallt primärvården har lagts fram 

som den främsta arenan för preventiva insatser eftersom en stor del av befolkningen (60-90 

%) har kontakt med primärvården under loppet av ett år (SLL, 2011b).  

En stor andel av dem som söker vård för exempelvis oro, ångest, nedstämdhet 

och/eller depression behandlas inom första linjens vård, i vilken primärvården ingår. Eftersom 

merparten av personer med denna typ av problematik behandlas genom primärvården har 

tyngdpunkten i utarbetandet av Socialstyrelsens riktlinjer med evidensbaserade och 

utvärderade behandlingar av depression och ångestsyndrom lagts där. Eftersom psykologisk 

behandling med KBT har bedömts som effektiv både på kort och lång sikt för i stort sett alla 

lindriga till medelsvåra tillstånd av depression och ångestsyndrom, har denna behandling 

rangordnats högt i riktlinjerna från Socialstyrelsen (2010). Ett problem är dock den 

kompetensbrist inom KBT som råder i stora delar av landet och som förhindrar möjligheten 

att kunna erbjuda ett adekvat behandlingsutbud (ibid.) Även National Institute for Health and 

Clinical Excellence [NICE] (2008) rekommenderar KBT som första behandlingsalternativ för 

de flesta vanliga psykologiska funktionshinder bl.a. depression, ångestsyndrom, PTSD och 

OCD. I deras riktlinjer beskrivs hur man i primärvården kan förskriva patienterna adekvat 

form av KBT (ibid.). American Psychological Association [APA] (2012) listar också KBT 

som en behandling med starkt forskningsstöd för en rad ångestsyndrom och ätstörningar. 

Beträffande komorbiditet anses det idag saknas kunskap om optimal behandling 

(Socialstyrelsen, 2010). 
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 Kritik som riktats mot KBT. Förespråkare för den tredje vågens beteendeterapier 

har på senare år börjat ifrågasätta att man i KBT använder sig av kognitiva tekniker för att på 

ett rationellt sätt försöka utmana och förändra innehållet i maladaptiva tankar hos individen. 

Ett exempel på en sådan teknik är kognitiv omstrukturering. Anledningen till kritiken är 

(bortsett från rent teoretiska skiljaktigheter) att man i komponent-analys-studier funnit att 

specifika kognitiva interventioner inte bidrar signifikant till terapiframgång. I flertalet studier 

som jämfört kognitiva komponenter med beteendekomponenter har man heller inte funnit 

någon signifikant skillnad i utfall (Hayes, Strosahl & Wilson, 2012; Longmore & Worrell, 

2007). Denna relativt nya teoretiska utveckling har lett till ökat fokus på beteendeförändring, 

konstruktivism och uppmärksamhetskontroll - den så kallade “Tredje vågens KBT”.  

Den här studien 

I den aktuella studien har interventionen byggt på en kombination av smartphone 

terapi och face-to-face terapi. Eftersom smartphone-applikationen som använts är 

internetbaserad betraktas den här som en form av internetterapi. Terapimetoden som använts 

är Acceptance and Commitment Therapy (ACT). 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 

I korthet är ACT en tredje vågens beteendeterapi som bygger på språkteorin 

Relational Frame Theory (RFT) med filosofin funktionell kontextualism som bas. ACT 

använder sig av metoder som: acceptans, medveten närvaro och kognitiv defusion för att 

individen ska uppnå större psykologisk flexibilitet, komma i kontakt med naturliga förstärkare 

och kunna göra medvetna val- och ta steg i sin värderade riktning och därmed leva ett 

meningsfullt och vitalt liv. Fokus ligger, till skillnad från traditionella metoder inom KBT, 

inte på att utmana, ifrågasätta, testa och förändra tankar och känslor per se. ACT arbetar 

istället med acceptans av, och ett flexiblare, samt icke värderande förhållningssätt till dessa 

privata upplevelser. I ACT lär sig patienten att genom att vara medvetet närvarande i stunden, 

kunna uppfatta vilka alternativa sätt som är möjliga att agera på, utifrån hennes egna värden 

(Gaudiano, 2009; Hayes, Luoma, Bond, Masuda & Lillis, 2006). Nedan beskrivs de mest 

signifikanta ACT komponenterna mer ingående.  

Förklaringsmodell och funktionell analys. Beteendeanalysen, som länge har 

använts inom den beteendeterapeutiska disciplinen är ett exempel på hur den funktionella 

kontextualismen tar sig i uttryck i ACT och i RFT (en form av beteendeanalys där språk och 

kognition är inkluderade). Det grundläggande i det funktionell- kontexualistiska synsättet på 

beteendeanalysen är att händelsekedjan: Antecedent – Respons – Konsekvens inte kan 

hanteras utanför sin kontext (individens unika inlärningshistoria i samspel med det som 
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händer i hennes omedelbara samtid). På så sätt måste responsen/beteendet alltid bedömas 

utifrån vilken funktion det fyller d.v.s. vilken den faktiska konsekvensen blir för individen 

(Dahl, Plumb, Stewart & Lundgren, 2009; Hayes et al., 2012).  För att tydliggöra skillnaden 

mellan att analysera beteenden utifrån funktion respektive utifrån form och innehåll:  

Att grubbla kan fylla samma ångestdämpande funktion för individen som att jobba 

över eller att löpträna. Beteendena tar sig olika ut men har men samma funktion. Beteenden 

med samma innehåll och form kan givetvis också fylla olika funktion. Att löpträna kan fylla 

funktionen av ångestdämpning men att löpträna kan även fylla funktionen av att ta hand om 

och stärka sin kropp.  

Utifrån detta perspektiv blir det ovidkommande att arbeta med att analysera och 

förändra beteenden, tankar eller känslor, utan vad viktigare är att arbeta med att utveckla ett, 

för individen, fungerande förhållningssätt till dessa. Detta för att hon ska kunna leva ett 

meningsfullt liv guidat av sina värderingar istället för av sin historia eller sina oönskade 

beteenden, tankar eller känslor.  

Resultatet av den kontextuella analysen av beteenden blir att ACT fokuserar mindre 

på symtomreduktion jämfört med KBT. Depression och ångest ses t.ex. inte som avgränsade 

problem utan som resultat av en historisk kontext och som vidmakthålls av psykologiskt 

oflexibla förhållningssätt samt avsaknad av motiverande värden i livet (Dahl et al., 2009). 

Ett ytterligare steg i beteendeanalysen är positiv och negativ förstärkning. Där den 

positiva förstärkaren tillför något önskvärt till individen och den negativa förstärkaren istället 

eliminerar något som hon finner aversivt. Den negativa förstärkningen kan i sin tur indelas i 

flykt respektive undvikande, där funktionen av flykt är att någonting aversivt som redan är 

närvarande elimineras. Undvikandet har i sin tur funktionen att förhindra något potentiellt 

aversivt från att inträffa. Det är just undvikandet som i ACT ses som den primära källan till 

psykologisk ohälsa (Dahl et al., 2009).  

Upplevelsemässigt undvikande är resultatet av ett bokstavligt och värderande språk. 

Detta undvikande uppstår när en individ är ovillig att vara i kontakt med oönskade privata 

upplevelser samt vidtar åtgärder för att förändra form, frekvens och kontexten av dessa, trots 

att försöken att undvika är verkningslösa för att uppnå psykologiskt välbefinnande (Hayes & 

Strosahl, 2004 ; Hayes et al., 2012).  

 Relational Frame Theory (RFT). Medan djurs inlärning främst sker genom klassisk 

och operant betingning, har människan genom sitt språk helt andra möjligheter till både 

inlärning (exempelvis genom verbala regler) och till associationer mellan objekt som inte är 

naturligt associerade. RFT är en relativt ny beteendeanalytisk teori som utvecklats för att 
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förklara människans språk och högre kognitiva funktioner och hur dessa styr hennes beteende. 

Verbalt beteende uppstår genom operant inlärning och påverkar i sin tur all annan inlärning 

hos individen. På grund av sin förmåga till relationsinramning eller godtyckligt tillämpbart 

relationellt responderande, lever människan simultant i två parallella världar, nämligen i en 

värld av direkta kontingenser samt i en verbalt konstruerad värld (Hayes, Barnes-Holmes & 

Roche, 2001). Vad som menas med relationsinramning är den för människan unika förmågan 

att relatera till objekt, inte enbart baserat på den fysiska relationen objekten emellan utan på 

kontextuella ledtrådar om vilken relation som passar i det specifika fallet. Exempel på 

relationella ramar som människor tillämpar beskriver bl.a. likheter, olikheter, motsatser och 

perspektivtagande som gör att vi kan dra slutsatser om objekt inte enbart baserat på objektets 

verkliga funktion utan på hur det relaterar till andra objekt i en specifik kontext. Dessa 

språkliga processer är fundamentala i RFTs förklaringsmodell för psykisk ohälsa och kan 

förklarar hur människor, genom association kan generalisera t.ex. känslor av rädsla och ångest 

från en händelse till saker hon aldrig har varit i fysisk kontakt med, exempelvis ”framtiden” 

(Dahl el al., 2009).  

Sex kärnprocesser i ACT 

ACT baseras på sex stycken kärnprocesser: Acceptans, Medveten närvaro, Defusion, 

Själv som kontext, Värderingar och Åtagande. Dessa positiva psykologiska färdigheter är 

både överlappande och interrelaterade och bidrar var och en till etaberandet av psykologisk 

flexibilitet (Hayes et al., 2006).   

 Acceptans. Den etymologiska innebörden av ordet acceptans är: att ta emot vad som 

erbjuds. ACTs definition av att acceptera ska således inte blandas ihop med att tolerera eller 

att uthärda. Acceptans i ACT innebär att på ett aktivt, icke värderande och medvetet 

närvarande sätt ta emot privata upplevelser då de äger rum (Hayes & Strosahl, 2004). Arbetet 

med acceptans i ACT sker i så stor utsträckning som möjligt med hjälp av upplevelsebaserade 

interventioner snarare än verbalt och intellektuellt resonerande. Genom en rad olika 

acceptans- och exponeringsövningar vidgas patientens beteenderepertoar till beteenden som 

tidigare kontrollerats av upplevelsemässigt undvikande d.v.s. genom negativ förstärkning. 

(Hayes, Follette, & Linehan, 2004; Hayes & Strosahl, 2004).  

 Medveten närvaro. Medveten närvaro kan brett definieras som en kombination av 

acceptans, defusion, själv som kontext samt medveten närvaro (eng. mindfulness). 

Följaktligen kan sägas att ACT är en mindfulness-baserad terapi. I praktiken tränas patienten i 

att notera både vad som händer i hennes omgivning samt hennes privata upplevelser, på ett 

icke värderande sätt. Resultatet av detta blir att hon i större utsträckning kan inta en 
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observerande roll beträffande tankar och känslor. I sin tur resulterar denna färdighet i större 

vitalitet och psykologisk flexibilitet. Mindfulness inkluderar tekniker som används i flertalet 

terapier och därför poängteras att syftet med denna process i ACT inte är att dämpa känslor 

som t.ex. ångest (Hayes & Strosahl, 2004).  

 Defusion. Defusion eller de-fusion innebär en upplösning av den fusion som finns 

mellan människor och deras privata upplevelser. Privata upplevelser såsom tankar och känslor 

kan aldrig vara skadliga och ohälsosamma för människor per se. Vad som däremot kan 

försvåra tillvaron för individen är att tolka tankar som sanningar, att se känslor som skadliga 

och att försöka kontrollera och på så sätt eliminera dem. De förhållningssätt och strategier 

som människor har i fråga om att relatera till privata upplevelser gör dels att dessa får allt för 

stort utrymme i deras liv, dels att de försvårar nyinlärning och kontakt med naturliga positiva 

förstärkare (Hayes & Strosahl, 2004).  

I inlärningsteori skiljer man mellan kontingensstyrt beteende och regelstyrt beteende, 

där det kontingensstyrda beteendet möjliggör nyinlärning med hjälp av de situationella 

betingelser som faktiskt föreligger. Det regelstyrda beteendet styrs däremot av verbalt 

formulerade regler (Hayes et al., 2004). Med hjälp av språket försöker människor skapa 

struktur i sin omgivning och i sin inre värld. Genom erfarenheter kan vi formulera regler för 

hur saker fungerar, dra logiska slutsatser och därmed effektivisera vårt beteende. Människan 

har en förmåga att bilda så kallade relationella nätverk mellan tankar, känslor och 

erfarenheter. Denna färdighet har många fördelar, den gör att vi kan analysera, planera och 

problemlösa. Men den innebär också en rigiditet i hur vi relaterar till vår inre och yttre värld 

och till de direkta kontingenser som finns i vår omgivning (ibid.).  

Exempel på ett realtionellt nätverk: 

“Jag blev mobbad när jag var liten” (en historisk händelse) “Därför har jag svårt att 

lita på människor” (slutsats om orsak och verkan) “Eftersom jag inte litar på människor vågar 

jag inte skapa nya relationer” (tolkning av nutida beteende).  

Problemet med nätverk av dessa slag är att individen tenderar att bete sig i enlighet 

med dem. Dessutom kommer bevis för att relationerna stämmer att verka belönande för 

henne. Resultatet blir relationella nätverk som är mycket svårupplösliga.  

Syftet med defusion är följaktligen att minska inflytandet som oönskade privata 

upplevelser har i individens liv, d.v.s. hur hon relaterar till dem, genom bl.a. övningar som 

bryter ner den bokstavliga innebörden av dessa.  

 Själv som kontext. Något som försvårar psykologisk flexibilitet är, som omnämnts i 

stycket ovan, en överdriven fusion eller sammankoppling med ett konceptualiserat jag. I det 



KOMBINERAD SMARTPHONE- OCH FACE-TO-FACE ACT BEHANDLING 14 

konceptualiserade jaget använder sig individen av deskriptiva och värderande språkliga 

konstruktioner exempelvis: “Jag är en sjuk människa med social fobi” för att bygga sin 

självbild. Genom att arbeta med processen själv som kontext eller perspektivtagande, försöker 

ACT bryta patientens starka fusion med sitt konceptualiserade jag genom att lära henne att se 

tankar, känslor, minnen, beteenden och kroppsliga sensationer som händelser som har 

upplevts och som upplevs av henne d.v.s. inte att de utgör henne. På så sätt blir individen 

kontexten där dessa privata upplevelser utspelas. Exempelvis: “Just nu upplever jag rädsla” 

och “Jag tänker att jag är en sjuk människa”. Fördelen med själv som kontext är att innehållet 

i individens medvetande aldrig kan bli lika hotande från detta perspektiv. I sin tur underlättar 

detta processen acceptans. I arbetet med själv som kontext används även övningar i bl.a. 

medveten närvaro och acceptans (Hayes et al., 2012).  

 Värderingar. ACT arbetar med värderingar eller värderad riktning som fritt valda 

koncept som är tänkta att ge syfte, meningsfullhet och vitalitet i livet. I termer av förstärkare 

ska värderingar motivera oss i det att de går i linje med våra positiva och inte med våra 

negativa sådana (Dahl et al., 2009). I praktiken kan arbetet med värderingar inledas med att 

patienten får ange vad hon vill att hennes liv ska handla om i områden som exempelvis: 

intima relationer, arbete, hälsa, familj, andlighet, personlig utveckling och vänskap (Hayes & 

Strosahl, 2004). Dessa områden eller kategorier har i vissa fall modifierats eller slagits ihop. 

Värderingar ska kunna länkas till personens val och handlingar och på så sätt fungera som 

riktlinjer i hennes dagliga liv. När man i ACT utvärderar olika beteenden hos individen, 

försöker man alltid bedöma huruvida beteendets funktion är att komma närmare det hon 

värderar eller om funktionen är att ta henne längre bort från sin värderade riktning (Dahl et 

al., 2009). Följande processer i terapin underlättas specifikt av arbetet med värderingar då de:  

● Hjälper individen att definiera vad som verkligen är viktigt och meningsfullt i  

 hennes liv. 

● Fungerar som riktlinjer för utarbetandet av specifika kort- och långsiktiga mål.  

● Förser individen med en kontext där hon potentiellt är mer villig att acceptera  

 svåra privata upplevelser.  

● Hjälper individen att bli bättre medveten om dagliga förstärkare av beteenden  

 som kan kopplas till mer övergripande värden (ibid.).  

 Åtagande. För att öppna upp för möjligheten att komma i kontakt med naturliga 

förstärkare och för ett meningsfullt och vitalt liv arbetar man i ACT med åtaganden som väljs 

i linje med patientens värderingar. Medan mindfulness och acceptans adresserar områden som 

inte är möjliga att kontrollera eller förändra, fokuserar åtaganden på beteenden hos individen 
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som kan förändras. Målen är att hitta beteendemönster som fungerar för patienten och att hon 

själv ska kunna ta ansvar för eventuella förändringar som behövs göras. Genom färdigheter 

inom områdena defusion, acceptans och värderingar kan patienten bättre möta motgångar som 

uppstår när åtaganden ska genomföras samt eventuella svårigheter i att vidmakthålla nya 

beteendemönster. Hur man arbetar med åtaganden i terapin kan variera mycket och kan 

innehålla allt ifrån upplevelsemässiga övningar, exponering, hemuppgifter och andra 

interventioner som utvecklats inom första och andra vågens beteendeterapier (Hayes & 

Strosahl, 2004).  

 Användningsområden och forskningsstöd för ACT. Till att börja med ska sägas 

att i och med att ACT är en relativt ny terapiform så finns det fortfarande en betydligt större 

mängd empirisk evidens som stöder den modell, den grundläggande teorin och de teoretiska 

konstrukten bakom ACT än ACT som terapiform. Idag listas exempelvis ACT av APA (2012) 

som en behandling med starkt forskningsstöd endast för kronisk smärta samt med måttligt 

forskningsstöd för depression. Det empiriska stödet för ACT som terapiform är hur som helst 

växande inom en rad olika områden och det finns studier som tyder på att ACT är lika 

effektiv och i vissa fall bättre än etablerade terapier som exempelvis traditionell KBT. I 

studier som jämfört ACT-terapeutiska metoder med traditionella KBT-metoder har man bl.a. 

funnit att patienter som behandlats med ACT har varit mer villiga att delta i 

exponeringsövningar, haft större tolerans för smärta samt bättre kunnat hantera negativa 

tankar (Hayes et al., 2012; Pull, 2009; Ruiz, 2010). 

Beträffande det teoretiska begreppet upplevelsemässigt undvikande har det funnits 

vara en viktig komponent i att förklara de flesta psykiska problem. Dessutom har 

acceptansbaserade manualer i flera fall visat sig mer effektiva än kontrollbaserade manualer 

för bl.a. smärtbehandling, psykologisk behandling av bröstcancerpatienter, ätstörning och fobi 

(Fledderus, Bohlmeijer & Pieterse, 2010; Ruiz, 2010; Wagener & Zettle, 2011).  

Det fokus på kontext, funktion och acceptans som kännetecknar en behandling med 

ACT jämfört med KBT (där det läggs större fokus på fenomenets form), kan mycket väl ge 

större generaliserbarhet och varaktighet av behandlingen. Med det menas att patientens ökade 

psykologiska flexibilitet, breddade beteenderepertoar och pragmatiska förhållningssätt kan 

generaliseras till nya svårigheter som personen stöter på senare i livet. Det finns idag ett 

växande forskningsstöd för att behandling med acceptansbaserade manualer kan ge en mer 

varaktig förbättring än kognitiv-kontroll-baserade manualer (Páez, Luciano & Gutiérrez, 

2007). 
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ACTs större fokus på funktion jämfört med mer traditionella topografiska och 

symtomatiska behandlingssätt skulle sannolikt också vara ett bättre alternativ för komplexa, 

samsjukliga eller diagnosospecifika problem (Hayes et al., 2012). Den evidens som idag finns 

beträffande ACT och de medierande faktorerna för terapiframgång visar att ACT verkar 

genom andra processer än t.ex. KBT (Forman, Herbert, Moitra, Yeomans & Geller, 2007; 

Hayes et al., 2006; Pull, 2009).  

Internetbehandling 

SLL (2011a) skriver i sin folkhälsorapport att nya metoder t.ex. internetbehandling 

måste användas för att nå ut till personer med psykisk ohälsa och för att sprida kunskap. 

Svårtillgängligheten och upplevelsen av stigmatisering kan vara skäl till att 

människor inte söker psykoterapeutisk behandling. Internetbaserad terapi har visat sig vara ett 

kostnadseffektivt alternativ (Newman, Szkodny, Llera & Przeworski, 2011; Warmerdam, 

Smit, van Straten, Riper & Cuijpers, 2010) som dessutom finns tillgänglig för människor 

överallt där det finns internetuppkoppling, även utanför kontorstid.  

Generellt har man sett större effekt av internetterapi för symtom av ångest jämfört 

med depression. Dock finns det stöd för att internetterapi ger en signifikant behandlingseffekt 

både i formatet KBT och med Problemlösningsterapi (PST) även vid depression 

(Warmerdam, van Straten, Twisk, Riper, & Cuijpers, 2008). I de studier som hittills 

genomförts har behandlingsresultaten av internetterapi varierat med graden av 

terapeutinverkan. Behandlingar utan någon guidning av terapeut har genomgående givit 

sämre resultat och dessutom väsentligt fler avhopp (Anderson 2009; Spek et al., 2007). Oklart 

är ännu hur stort terapeutstödet måste vara i behandlingen för att ge maximal effekt och 

samtidigt vara kostnadseffektivt. I en granskning av flertalet självhjälpsstudier som var 

publicerade före 2010, drog man slutsatsen att olika mycket terapeutinverkan var optimalt för 

olika typer av psykologisk problematik, där mer terapeutstöd tycktes behövas för depression 

jämfört med ångestsyndrom (Newman et al., 2011). I en nyligen publicerad behandlingsstudie 

av depression har behandlingseffekten av guidad respektive oguidad internetterapi jämförts, 

där den guidade terapin endast gav något större effekt (Berger, Hämmerli, Gubser, Andersson 

& Caspar, 2011). Det har även visat sig skilja endast lite mellan guidad självhjälpsterapi via 

internet och e-mailterapi, där den senare formen kräver nästan lika mycket tid av terapeuten 

som traditionell face-to-face-terapi (Vernmark et al., 2010). Försök har också nyligen gjorts 

att använda tredje-våg-komponenten mindfulness i helt oguidat internetterapiformat där 

resultatet inte gav några signifikanta effekter men dock positiva trender (Gluck & Maercker, 
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2011). Vi har hittills inte hittat någon publicerad studie med interventionen internetterapi i 

ACT-format.  

 Tilltro till internetterapi och användarvänlighet. Även om internetterapi har visat 

sig kunna ha en positiv effekt på människors psykologiska hälsa, behöver formen och 

användarvänligheten utvecklas vidare. Det är viktigt att ta i beaktande människors tilltro till- 

och tillfredsställelse med ett internetformat, då dessa faktorer sannolikt påverkar ett aktivt 

deltagande hos patienten. Utan ett aktivt deltagande är det otroligt att kliniskt signifikanta 

behandlingsresultat skulle kunna uppnås (Ritterband, Thorndike, Vasquez & Saylor, 2010). I 

en studie av Nordgreen et al. (2012) framkom i linje med detta att hög tilltro till 

behandlingsmaterialet hos deltagare i en oguidad internetterapi korrelerade positivt med aktivt 

deltagande i behandlingen. Detta understryker vikten av att ha ett väl utvecklat och trovärdigt 

behandlingsprogram. Det har även visat sig att självhjälpsbehandlingar eller behandlingar 

med endast lite terapeutinverkan ger bättre behandlingseffekt på patienter med hög motivation 

(Newman et al., 2011). 

I en behandlingsstudie som behandlade ungdomar med ångestsyndrom av Spence, et 

al. (2011) visade det sig att både ungdomarna och deras föräldrar i den internetbaserade 

betingelsen hade lika mycket tilltro till behandlingen som face-to-face- gruppen. Dock 

skattade föräldrarna i face-to-face- betingelsen högre beträffande tillfredsställelse med 

behandlingen. Hos ungdomarna var det ingen skillnad mellan grupperna. Detta kan möjligen 

vara ett resultat av en kulturell klyfta mellan generationer, där ungdomar har större acceptans 

för en internetkontakt (ibid.).  

Utmaningar i utvecklandet av användarvänliga och effektiva internet program är och 

har varit att minimera långa textmaterial och att istället förbättra grafiken och layouten samt 

att maximera användandet av ny teknologi, för att underlätta förståelsen för användaren. 

Currie, McGrath och Day (2010) har arbetat med att utveckla ett internetbaserat KBT-

behandlingsprogram för måttlig ångest, depression och stress hos högskolestudenter. 

Programmet Feeling Better inkluderar sex stycken kärnmoduler samt ett antal frivilliga 

moduler. Kärnmodulerna adresserar huvudsakligen: fysisk aktivitet, stresshantering, tankar 

och känslor samt sociala relationer. I en utvärdering av programmet upplevde deltagarna stor 

tillfredsställelse beträffande användarvänlighet, tydlighet och effektivitet och programmet har 

blivit ett exempel på hur internetbaserade behandlingar för liknande problematik kan utformas 

framöver. 
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Syfte 

I inledningen har vi belyst brister och luckor i dagens behandling av personer med 

psykisk ohälsa. Dessa brister kan sammanfattas i framförallt tre problemområden: 

 Avsaknad av effektiv behandling för personer med diffusa, komplexa eller  

 komorbida problem, d.v.s. personer som inte faller inom ramen för en specifik  

 diagnos.  

 Brist på personal med adekvat utbildning och svårigheter att nå ut till alla som  

 är i behov av behandling.  

 Höga kostnader för landstingen.  

I syfte att kunna bidra till ifyllnaden av dessa luckor undersöker vi i denna studie 

effekten av en kombinerad ACT-baserad smartphone- och face-to-face behandling på 

personer med psykisk ohälsa. Denna form av behandling bedömer vi som både 

kostnadseffektiv, effektiv för personer med olika typer av psykisk ohälsa, samt möjlig att 

sprida till en stor mängd patienter med behandlingsbehov. Om interventionen skulle visa sig 

medföra signifikanta förbättringar för deltagarna, finns skäl att testa interventionen i en mer 

omfattande skala. Ett sekundärt syfte med studien är att undersöka upplevelsen av 

behandlingen samt användarvänligheten för deltagarna. Detta, för att kunna genomföra 

relevanta förbättringar av interventionen för eventuella framtida studier. För att kunna mäta 

effekten av behandlingen på psykisk ohälsa har begreppet operationaliserats till att innefatta 

sex stycken variabler: depressionssymtom, ångestsymtom, stressymtom, och livskvalitet, samt 

upplevelsemässigt undvikande och förmågan att ta steg i värderad riktning, där de två 

sistnämnda specifikt går i linje med ACTs förklaringsmodell för psykopatologi. 

Frågeställningar  

1. Vilka är effekterna av den ACT-baserade interventionen på:  

 Depressionssymtom  

 Ångestsymtom  

 Stressymtom  

 Livskvalitet  

 Upplevelsemässigt undvikande 

 

mellan för- och eftermätning hos deltagarna? 

 

2. Hur ser förändringen ut i förmåga att ta steg i värderad riktning under behandlingsfasen? 
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3. Hur upplever deltagarna behandlingen med avseende på hjälpsamhet och betydelsefullhet? 

 

4. Hur stor betydelse tillskriver deltagarna respektive ingående behandlingskomponent 

(smartphone-applikation och face-to-face terapi) behandlingsresultatet? 

Metod 

Design 

Den här studien var av en kvasi-experimentell, single-case, pretest-posttest design. 

Antalet deltagare i studien var tio (N=10). Pilotstudieformatet valdes dels för att göra en 

initial värdering om kombinationsterapin – smartphone-applikation och face-to-face terapi 

skulle kunna vara en användbar intervention i kommande studier. Utöver att studera 

effekterna av interventionen m.h.a. valda, etablerade instrument, administrerades en kort 

kvalitativ intervju där deltagarna tillfrågades om upplevelsen av behandlingen med avseende 

på meningsfullhet, användarvänlighet och upplevd effekt av de respektive ingående delarna.  

Deltagare 

 Urval. I föreliggande studie tillämpades ett konsekutivt urval där deltagare 

rekryterades vid en vårdcentral i Mellansverige. Deltagarna var tvungna att p.g.a. etiska 

grunder vara listade vid den aktuella vårdcentralen. Samtliga tillfrågades, vid ett 

bedömningssamtal med vårdcentralens kurator, om de var intresserade av att delta. Deltagarna 

hade ingen kontakt med varandra inom studiens ram och ingen ersättning utgick till dem. 

Sammanlagt 12 personer anmälde under perioden januari-april 2012 intresse att genomgå 

behandling inom ramen för studien. Samtliga personer kontaktades primärt via e-post och 

sekundärt via telefon. Av de 12 som kontaktats valde 10 stycken därefter att fylla i 

förmätningar och därmed ingå i studien och påbörja behandling. (För demografisk 

information om deltagarna se Tabell 1). Då de endast visat intresse för att delta, gjordes ingen 

bortfallsanalys för de två personer som efter att de kontaktats av behandlarna, valde att inte 

påbörja behandling. Då samtliga personer som tackade ja till att delta, sedan fullföljde 

behandlingen och fyllde i för- och eftermätning inom projektets tidsram hade denna studie 

inget deltagarbortfall.  

Vid rekryteringen av deltagare användes AUDIT som screeningsinstrument i syfte att 

kunna identifiera och exkludera personer med skadliga och riskfyllda alkoholvanor från 

studien. Den initiala cut-off siffran bestämdes till 8. Dock fick siffran omprövas då två av 

deltagarna låg betydligt över. För dessa deltagare gjordes en kvalitativ bedömning av svaren 

från formulären för att utesluta att de hade en pågående kraftigt förhöjd frekvens och kvantitet 
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av alkoholintag. När detta inte föreföll vara fallet gjordes bedömningen att personerna ändå 

kunde delta i studien.  

 

Tabell 1 

 

Demografiska data för deltagare  

 (N=10) 

Kön  

Kvinnor 8 

Män 2 

Ålder 

M (SD) 

Yngsta – Äldsta  

Huvudsaklig sysselsättning 

 

37,2 (10,99) 

25 – 55  

Yrkesarbetande 

Arbetssökande 

Sjukskriven  

8 

1 

1 

 

 Inklusionskriterier. 

1. Ålder 18-65 år. 

2. Svenskspråkig (kunna tillgodogöra sig skriftlig svensk text). 

3. Ha fyllt i samtliga förmätningsformulär. 

4. Vara listad vid den aktuella vårdcentralen. 

 Exklusionskriterier. För att maximera den externa valditeten i studien genom att 

tillåta ett heterogent urval, valde vi att ha endast ett fåtal exklusionskriterier:  

1. Alkohol eller drogmissbruk = >8 p Alcohol Use Disorders Identification Test  

 (AUDIT). 

2. Mycket svår psykologisk eller neuropsykiatrisk problematik som framkommit  

 vid bedömningssamtal. 

3. Hög suicidrisk som framkommit vid bedömningssamtal.   

Oberoende variabler  

De oberoende variablerna i den här studien var tid, före och efter interventionen, 

samt interventionen innefattande en smartphone-applikation kombinerat med tre sessioner 

face-to-face terapi med ACT.  
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Smartphone-applikation  

 Den webbaserade delen av interventionen utgjordes av ett ACT-baserat 

behandlingsprogram Act 4 Life utvecklat av Lydell (2011). Programmet, som består av sex 

moduler, fanns även att tillgå via dator. Modulerna är uppbyggda utifrån ACTs kärnprocesser 

och omfattar övningar, material och psykoedukation som går att återfinna i bl.a. (Dahl et. al, 

2009; Dahl & Lundgren, 2006; Hayes, Strosahl & Wilson, 1999). Deltagarna uppmanades att 

arbeta med en modul/vecka under de sex veckor som interventionen administrerades.  

 ACT 4 Life-moduler. I modul 1, Värderingar, arbetade deltagaren främst med att 

definiera sina värderingar samt vad som hindrar henne från att gå i värderad riktning. 

Deltagaren fick i modul 1 lära sig skillnaden mellan mål och värderingar samt att kunna 

känna skillnaden mellan en positivt och en negativt förstärkt handling. Aktiva ACT-processer 

i modul 1 var främst: värderingar och acceptans. 

I modul 2, Hinder, arbetade deltagaren med ”hinder” d.v.s. oönskade privata 

upplevelser som står i vägen för att deltagaren ska kunna leva det liv hon vill leva. Här fick 

deltagaren registrera sina hinder, lära sig om hur tankeprocesser fungerar, om hur känslor 

uppstår samt om hur psykologisk problematik vidmakthålls genom att försöka kontrollera 

tankar och känslor. Deltagaren fick även genom övningar och metaforer testa nya 

förhållningssätt till sina privata upplevelser. Aktiva ACT-processer i modul 2 var främst: 

defusion och själv som kontext.  

Modul 3, Mindfulness, behandlade främst medveten närvaro och att kunna inta ett 

icke värderande förhållningssätt till saker som sker bortom individens kontroll. I modul 3 fick 

deltagaren arbeta med medveten närvaro dels genom övningar i kroppsscanning och dels 

genom övningar i tankedefusion. Modul 3 innehöll även övningen ”autopiloten” där 

deltagaren uppmanades att testa nya beteenden i vardagslivet. Aktiva ACT-processer i modul 

3 var: acceptans och medveten närvaro.   

I modul 4, Villighet, arbetade deltagaren mycket med acceptans av oönskade tankar 

och känslor och även av sin egen historia. Genom övningar i självomsorg (eng. Self-

compassion) och defusion lade modul 4 grunden för ett accepterande som i sin tur kunde ta 

deltagaren mot sina värderingar och åtaganden. Aktiva ACT-processer i modul 4 var främst: 

acceptans och åtagande.  

Modul 5, Att vara ihärdig, handlade främst om ett arbete med åtaganden samt 

övningar i acceptans för att underlätta för deltagaren att våga ta steg i värderad riktning samt 

att stanna i en situation som framkallar obehagliga känslor. I modul 5 fick deltagaren göra en 
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handlingsplan med långsiktiga och kortsiktiga mål som gick i linje med hennes värderingar. 

Aktiva ACT-processer i modul 5 var: åtagande och acceptans.  

Modul 6, Avslut, innehöll övningar som syftade till att vidmakthålla de nya 

förhållningssätt som deltagaren tillskansat sig under terapins gång samt återfallsprevention. 

Modul 6 innehöll även psykoedukation för deltagaren att kunna identifiera tidiga tecken på att 

falla in i dysfunktionella beteendemönster. Aktiva ACT-processer i modul 6 var: värderingar 

och åtagande.  

Tre face-to-face sessioner med ACT 

Parallellt med Smartphone-applikationen fick deltagarna tre terapisessioner a/60 

minuter utspridda på sex veckor med psykologkandidat som behandlare. Under sessionerna 

arbetade man specifikt med funktionell analys, de sex stycken kärnprocesserna i ACT, 

självomsorg och återfallsprevention. I slutet av varje session ägnades ca 10 till 15 minuter åt 

frågor och klargöranden beträffande materialet i modulerna. Innehållet i den delen av terapin 

var icke manualbaserat.  

 Session 1: ”Livslinjen”. Det huvudsakliga syftet med den första sessionen var att 

deltagaren skulle få en förståelse och acceptans för sin inlärningshistoria genom att se hur 

undvikandet av oönskade privata upplevelser har negativt förstärkts och tagit henne ur kurs 

mot sin värderade riktning. De ACT-processer som framförallt verkade i session 1 var 

acceptans, värderingar och själv som kontext. I övningen ”Livslinjen” som är hämtad från 

Dahl et al. (2009) använde sig terapeuten av en rad sammansatta plast-ark som bildade en rak 

linje på golvet. I slutet av linjen fanns en white-board-tavla där deltagarens värderade riktning 

skrevs ned. När deltagaren sedan befann sig på linjen var hennes värderingar även en faktisk 

fysisk riktning. Vad som i denna övning användes som värderad riktning var det sätt på vilket 

deltagaren önskade vara i relation till sig själv.  

Övningen kan betraktas som en pedagogisk funktionell analys där deltagaren fick 

beskriva händelser som hon upplevt som problematiska i sitt liv. De negativa känslorna som 

händelserna väckt noterades och deltagaren ombads försöka minnas vad hon gjort i syfte att 

minska eller få bort dem. Dessa strategier eller inlärda tendenser som svar på oönskade 

privata upplevelser betraktades som negativt förstärkta responser, i och med att de på kort sikt 

lindrar negativa emotioner men på lång sikt bidrar till ett dysfunktionellt och oflexibelt sätt att 

hantera svåra känslor. I övningen drogs deltagaren, av terapeuten, fysiskt bort från livslinjen 

då dessa inlärda responser omtalades, i syfte att illustrera hur hon i och med dessa handlingar 

avvek från kursen mot sin värderade riktning.  
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Efter de ca 45-50 minuter som lades på övningen diskuterades modulerna 1 och 2 

som deltagaren dittills hade arbetat med. Inför session 2 ombads deltagaren arbeta med 

modulerna 3 och 4.  

 Session 2: ”Tankedefusion”. Syftet med den andra sessionen var att deltagaren 

skulle få lära sig att se svåra privata upplevelser för vad de är (och inte för vad de utger sig för 

att vara) samt att upptäcka det dysfunktionella i att undvika och/eller problemlösa bort 

tankarna och på så sätt försöka kontrollera dem. Syftet var även att göra det möjligt för 

deltagaren att genomföra åtaganden i värderad riktning samtidigt som svåra privata 

upplevelser är närvarande. Detta möjliggjordes genom att hon fick en större förståelse för hur 

tankeprocesser fungerar samt träning i att på ett medvetet närvarande sätt inta en observerade 

roll i relation till sina tankar.  I session två och övningen ”tankedefusion” som är inspirerad av 

”Chess game” från Hayes, Strosahl & Wilson (1999) var samtliga sex ACT-processerna 

inblandade.  

Övningen gick ut på att deltagaren först fick ange en handling/ett förhållningssätt 

(åtagande) som hon önskat eller försökt att göra/inta under de senaste veckorna men som varit 

svårt eller som hon undvikit för att det tett sig för skrämmande. Åtagandet och den 

bakomliggande värderingen nedtecknades på white-boarden. Därefter fick deltagaren 

föreställa sig genomföra detta åtagande och registrera vilka tankar och känslor (hinder) som 

dyker upp. Terapeuten antecknade samtliga tankar och känslor på white-boarden. På golvet 

lades samma ”livslinje” ut som använts sessionen innan, riktad mot tavlan. Medan terapeuten 

”spelade” tankarna genom att upprepa dem högt fick sedan deltagaren testa olika 

förhållningssätt till dem, samtidigt som hon föreställde sig att hon genomförde sitt åtagande 

genom att vandra längs linjen på väg mot sin värdering. De tre förhållningssätt som testades 

var: att undvika tankarna, att argumentera mot tankarna samt att endast notera tankarna. 

Under övningens gång upptäckte deltagaren att argumentationen och undvikandet av tankarna 

var lika verkningslösa i att ta henne mot det hon värderade.   

Efter övningen, som tog ca 45 minuter, ägnades tid åt frågor och klargöranden 

beträffande modulerna i applikationen. Deltagaren uppmanades att arbeta med resterande 

moduler: 5 och 6 inför session tre.   

 Session 3: ”Ombytta roller”. De övergripande syftena med den tredje sessionen var 

återfallsprevention samt att förse deltagaren med en gedigen grund att bygga vidare från i sitt 

fortsatta arbete på egen hand. Övningen ”ombytta roller” försåg deltagaren med erfarenhet av 

och träning i att på ett funktionellt och värdebaserat sätt, guida sig själv genom svåra 

situationer, att definiera vad som verkligen är viktigt i livet och vad som behövs göras för att 
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uppnå förändring samt att kunna se sin egen problematiska situation på ett ödmjukt och 

kärleksfullt sätt. De huvudsakliga aktiva ACT-processerna under denna session var åtagande, 

värderingar och själv som kontext. Självomsorg var även en viktig del av session tre. Detta 

begrepp ingår inte i de sex kärnprocesserna i ACT men är något som på senare år fått allt 

större uppmärksamhet av utövare av mindfulness- och acceptansbaserade behandlingar och 

anses spela en viktig roll för psykologisk hälsa och välbefinnande (Baer, 2010). 

Övningen ”ombytta roller” gick ut på att deltagaren fick byta perspektiv i 

terapirummet. Istället för att vara klient så fick deltagaren agera psykolog. Terapeuten gav 

instruktioner om att hämta sin ”klient” i väntrummet. Som förberedelsearbete hade terapeuten 

repeterat in att på ett trovärdigt sätt lägga fram sin problematik så att den i så stor utsträckning 

som möjligt liknade deltagarens. Information som framkommit och citat från de två 

föregående sessionerna användes för att skräddarsy en session för den specifika deltagaren. 

Deltagarens uppgift var bl.a. att vägleda ”klienten” i arbetet med värderingar och åtaganden, i 

att hantera oönskade privata upplevelser och svåra situationer som kan uppstå samt hur man 

kan förhålla sig till sin historia. ”Ombytta roller” tog ca 45-50 minuter. Därefter avslutades 

terapin med en kort intervju beträffande hur deltagaren upplevt interventionen.  

Beroendevariabler 

Eftersom syftet med denna studie var att undersöka effekten av den ACT-baserade 

interventionen på psykisk ohälsa valdes beroendevariablerna med intentionen att i så stor 

utsträckning som möjligt täcka in begreppet. De första tre beroendevariablerna valdes främst 

utifrån vanliga symtom på psykisk ohälsa som beskrivs i inledningen. Den första 

beroendevariabeln: depressionssymtom, mättes med Montgomery-Åsberg Depression Rating 

Scale Self-assessment (Svanborg & Åsberg, 1994). Den andra beroendevariabeln: 

ångestsymtom, mättes med Beck's Anxiety Inventory (Beck, Epstein, Brown & Steer, 1988). 

Den tredje beroendevariabeln: stressymtom mättes med Percieved Stress Scale (Cohen & 

Williamson, 1988).  

Den fjärde beroendevariabeln: livskvalitet, mättes med Satisfaction With Life Scale 

(Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985) och valdes med utgångspunkten att psykisk 

ohälsa skulle kunna medföra försämrad livskvalitet (Statens Folkhälsoinstitut [FHI], 2011).  

Den femte och sjätte beroendevariabeln valdes för att mäta ACT-psykologiska 

begrepp relaterade till psykisk ohälsa. Den femte beroendevariabeln: upplevelsemässigt 

undvikande, mättes med en fritt översatt version av Willingness To Pay - Distress Intolerance 

(McHugh, Hearon, Halperin & Otto, 2011) och valdes eftersom upplevelsemässigt 

undvikande antas vara en viktig komponent vid psykisk ohälsa (Fledderus, Bohlmeijer, & 
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Pieterse, 2010; Ruiz, 2010). Den sjätte beroendevariabeln: förmåga att ta steg i värderad 

riktning mättes med Kontrollera Kursen, en förenklad version av Bull's-Eye Values Survey 

(Lundgren, Dahl & Melin, 2007) var en processvariabel som valdes för att den täcker in 

värderingar och åtaganden, två bidragande komponenter till psykologisk flexibilitet som i sin 

tur relateras till psykisk hälsa (Hayes et al., 2006; Hayes et al., 2012). En översikt över denna 

studies beroendevariabeler och respektive mätinstrument visas i Tabell 2.     

 

Tabell 2 

Beroendevariabler och beroendemått 

Beroendevariabel  Mätinstrument  

1 Depressionssymtom Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale Self-

assessment                                                                                    

(MADRS-S) 

2 Ångestsymtom Beck's Anxiety Inventory (BAI) 

3 Stressymtom Percieved Stress Scale (PSS) 

4 Livskvalitet Satisfaction With Life Scale (SWLS) 

5 Upplevelsemässigt 

undvikande 

Willingness To Pay - Distress Intolerance (WTP-DI) 

6 Förmågan att ta steg i 

värderad riktning 

Bull’s Eye Values Survey (BEVS) - Kontrollera Kursen 

 

Material 

Material som använts inom ramen för denna uppsats är självrapporteringsinstrument 

inkluderande: fem instrument för utfallsmått, ett processmått, ett screeningsinstrument. 

Utöver det tillkom en kvalitativ intervju.  

Beroendemått 

 Depression (MADRS-S). MADRS [Montgomery-Åsberg depression rating scale] är 

ett självskattningsinstrument som finns i två versioner, dels MADRS för expertbedömning 

innehållande tio frågor (Montgomery & Åsberg, 1979) och MADRS-S för självskattning som 

mäter nio olika aspekter av depressiva symtom, där varje symtom är rankat på en sjugradig 

skala (Svanborg & Åsberg, 1994). I formuläret skattar respondenten sitt subjektiva mående 

under de senaste tre dygnen. Enligt skalan kan poäng mellan 0-11 betraktas som ingen 

depression, 12-20 som mild depression, >20 kan betraktas som hög risk för depression och 

>40 som hög risk för svår depression. Montgomery och Åsberg (1979) konstaterade att 
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instrumentet hade både hög reliabilitet och validitet. Även senare har instrumentet 

konstaterats ha tillfredsställande begrepps- och diskriminativ validitet samt god sensitivitet för 

förändring (Svanborg & Åsberg, 2001). Fantino och Moore (2009) fann i en utvärdering av 

MADRS-S psykometriska egenskaper att skalan har hög begreppsvaliditet och sensitivitet för 

förändring. Den interna konsistensen beräknades till Cronbachs α = .84, vilket anses som 

tillräckligt vid gruppjämförelser.  

 Ångest (BAI). BAI [Beck Anxiety Inventory] är en självskattningsskala som 

utvärderar 21 olika ångestsymtom på en fyragradig skala (Beck, Epstein, Brown & Steer, 

1988). Respondenten får besvara hur hon mått den senaste veckan med avseende på 

exempelvis yrsel, nervositet och rädsla. Maximal poäng på skalan är 63, där 0-7 tolkas som 

minimal nivå av ångest, 8-15 som mild ångest, 16-25 som måttlig ångest och 26-63 som svår 

ångest. Instrumentet utvecklades baserat på en två-komponent-modell av ångest, en kognitiv 

och en somatisk (ibid.). En analys av instrumentet av Hewitt och Norton (1993) med avseende 

på psykometriska egenskaper, könsskillnader, faktorstruktur och relation till 

depressionssymtom visade på hög intern konsistens, Cronbachs α = .92. I en faktoranalys av 

skalans ingående frågor fann man bevis som stöder den två-komponent-modell av ångest som 

låg till grund för utvecklandet av instrumentet. När den somatiska och den kognitiva 

komponenten analyserades separat var alfakoefficienten .87 för den kognitiva och α = .85 för 

den somatiska. Korrelationen mellan de två faktorerna var r(289) = .71. Beträffande 

könsskillnader fann man att kvinnor hade ett något högre medelvärde än män. Dock var 

faktorstrukturen densamma hos kvinnor som hos män. Slutligen fann man att frågorna i 

instrumentet var något överlappande med frågorna i Beck Depression Inventory (BDI) men 

att de dock skilde sig tillräckligt för att kunna sägas mäta olika symtom. I en metaanalys av 

Ayala, Vonderharr-Carlson och Kim Doyoung (2005) granskades 47 studier som använt BAI. 

Den genomsnittliga alfakoefficienten för instrumentet som togs fram var α = .91. Test-retest-

reliabiliteten visade sig varierade mellan .35 och .83 med ett medelvärde på .66.  

 Stress (PSS). PSS [Perceived Stress Scale] utgörs av tio frågor som på en femgradig 

likertskala mäter upplevd ospecifik stress under den senaste månaden (Cohen & Williamson, 

1988). Originalinstrumentet utvecklades av Cohen, Kamarck och Mermelstein (1983) men 

förkortades i och med att fyra frågor togs bort. Skalan som använts i föreliggande studie, den 

förkortade versionen, är den idag mest använda för att mäta hur oförutsägbar, okontrollerbar 

och överbelastad respondenten uppfattar sin livssituation. Höga värden på skalan innebär hög 

upplevd stress. Maxpoängen är 40 och det finns inga cut-off poäng i och med att skalan inte 

används som ett diagnostiserande instrument. I ett amerikanskt probabilitetsurval var M = 
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13.02 och SD = 6.35 (Cohen & Williamson, 1988). PSS har god validitet och korrelerar bl.a. 

med andra mått på upplevd stress samt självupplevd hälsa, oförmåga att sluta röka och 

tendensen att söka vård. Den interna reliabiliteten hos instrumentet har också bedömts som 

adekvat α = .78. (ibid.). En svensk översättning av originalskalan av Eskin och Parr (1996) 

gav α = .82. Faktorstrukturen och formulärets psykometriska egenskaper testades även av 

Hewitt, Flett och Mosher, (1992) på ett kliniskt urval, där α = .80 för hela skalan d.v.s. en 

adekvat intern konsistens. Man fann även att det kliniska urvalet hade högre poäng jämfört 

med en normalpopulation och att kvinnor skattade signifikant högre än män. Höga poäng på 

PSS korrelerade även signifikant med höga poäng på BDI, vilket tyder på att skalan har en 

prediktiv valditet (ibid.) 

 Livskvalitet (SWLS). SWLS [Satisfaction With Life Scale] är ett instrument som 

mäter upplevd livskvalitet. Skalan innefattar fem påståenden som ämnar mäta global 

livstillfredsställelse. Påståendena är däremot inte tänkta att täcka in relaterade begrepp såsom 

positiv affekt eller ensamhet. SWLS har visat sig ha tillfredsställande psykometriska 

egenskaper, med en hög temporär reliabilitet, test-retest koefficienten = .82 och hög intern 

konsistens med en alfakoefficient på .87. Instrumentet korrelerar måttligt till högt med andra 

mått på subjektivt välmående och korrelerar prediktivt med specifika 

personlighetskaraktäristika (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). Skalans fem 

påståenden skattas på en sjugradig skala mellan 1 (Avvisar helt) till 7 (Instämmer helt och 

hållet). Max antal poäng på skalan är 35 där 15-20 indikerar något låg livstillfredsställelse, 

21-25 indikerar måttlig livstillfredsställelse, 26-30 kan tolkas som livstillfredsställelse med 

livet och poäng mellan 5 och 9 kan tolkas som extremt otillfredsställd med livet. I termer av 

medelvärden faller de flesta normerande grupper inom intervallet 23-28 d.v.s. måttligt 

tillfredsställd till tillfredsställd (Pavot & Diener, 1993). SWLS har inte enbart testats med 

avseende på stabilitet utan även för sensitivitet för förändring. Det finns data som tyder på att 

skalan kan upptäcka förändring över tid som exempelvis ökad livstillfredsställelse efter en 

period av psykoterapi (ibid.). Longitudinell mät-invarians är önskvärt hos ett instrument 

eftersom detta försäkrar att samma konstrukt kan mätas över tid och möjliggör 

medelvärdesjämförelser. Wu, Chen och Tsai (2009) undersökte skalans invarians över tid på 

två urval av universitetsstudenter. Resultaten tydde på att SWLS har tillfredsställande 

psykometriska egenskaper för longitudinella medelvärdesjämförelser. För bägge urvalen var 

stabilitetskoefficienten måttligt hög över tid.  

 Upplevelsemässigt undvikande (WTP-DI). Intolerans av psykologiskt obehag 

(eng. distress intolerance (DI)) utgör basen i många orsaksmodeller till psykpatologi och ökar 
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motivationen hos individen att använda sig av undvikande-baserade copingstrategier, som i 

sin tur anses vidmakthålla den psykologiska problematiken. Följaktligen är flertalet kognitiv-

beteende-inriktade terapier på senare år ämnade att minska DI hos individen (Hayes, Strosahl 

& Wilson, 1999; Leyro, Zvolensky & Bernstein, 2010). I föreliggande uppsats används DI 

liktydigt med begreppet Upplevelsemässigt undvikande som beskrivits i inledningen. WTP-DI 

[Willingness To Pay – Distress Intolerance] är ett nytt, användarvänligt mått på denna 

variabel och testet har visat på hög samtidig och diskriminativ validitet (McHugh, Hearon, 

Halperin & Otto, 2011). Vid mätningar i denna studie användes en, till svenska, översatt 

version av WTP som återfinns i bilaga 1. I instrumentet, som är hämtat från ekonomin, får 

respondenten skatta hur stor procent av sin månadsinkomst (0-15%) som hon skulle vara 

beredd betala för att slippa känna det psykologiska obehag som hon sökt hjälp för. 

Respondenten får dessutom skatta hur säker hon är på denna skattning samt hur svårt det var 

att besvara frågorna (ibid.). En reduktion i respondentens skattning före och efter behandling 

skulle kunna tyda på en ökad acceptans av psykologiskt obehag och således även ökad 

psykologisk flexibilitet (Hayes et al., 2006).  

I utvärderingen av instrumentet visade det sig att de kliniska urvalen hade högre 

WTP-poäng jämfört med kontrollgruppen. Medelskattningar i kontrollgruppen var <1 % av 

inkomsten. I de kliniska urvalen varierade medelskattningarna mellan 1 och 5 % av inkomsten 

och 0 och 2 % av inkomsten. WTP-skattningarna visade sig även korrelera med andra 

självskattningar av DI samt med beteendemått av DI (McHugh et al., 2011).    

Processmått 

 Bull’s-Eye Values Survey (BEVS) – Kontrollera kursen. BEVS [Bull’s Eye 

Values Survey] är ett relativt nytt instrument för att mäta värderad riktning samt hinder för att 

kunna leva ett liv i enlighet med denna. Instrumentet kan dels användas som terapeutiskt 

verktyg, som utfallsmått och som processmått (Lundgren, Dahl & Melin, 2007). I denna 

studie administrerades en förenklad form av BEVS som en del av den applikationsbaserade 

behandlingen under interventionens gång. Poängen från deltagarnas skattningar användes 

sedan som processmått. I programmet kallas instrumentet Kontrollera kursen och återfinns 

under rubriken Dagliga övningar. Deltagarna uppmanades att e-posta in dagliga skattningar 

alternativt att göra skattningar på ett separat papper som lämnades in till behandlaren vid 

terapins avslut. Istället för att använda originalversionen av instrumentet, där en piltavla 

illustreras och respondenten på en sju-gradig VAS-skala (Visuell Analog Skala) får skatta hur 

mycket hennes handlingar är förenliga med hennes värderade riktning inom fyra områden i 

livet, valde vi att låta deltagaren skatta mellan 0-10 hur mycket de under dagen rört sig i 
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riktning mot vad de tycker är viktigt inom områdena: Arbete/utbildning, Fritid, 

Egenvård/hälsa och Relationer.  

Enligt Lundgren, Luoma, Dahl, Strosahl och Melin (2012) är BEVS känslig för 

behandlingseffekter med värderings-baserade interventioner.  Det förefaller också som om 

BEVS som helhet och med sina underskalor mäter en oberoende psykologisk dimension som 

korrelerar negativt med depression, ångest och stress samt positivt med mått på psykologiskt 

flexibilitet. Instrumentet uppvisar även acceptabel temporär stabilitet och intern konsistens. 

Test-retest reliabilitetskoefficienten för totalskalan är r = .85. Test-retest 

korrelationskoefficienten för de fyra underskalorna är: Relationer r = .80, Fritid r = .74, 

Arbete/utbildning r = .81 samt Egenvård/hälsa r = .77 (ibid.). 

Utvärdering av behandling  

 Intervju. Utvärdering av interventionen skedde genom att deltagarna i en kort 

intervju, ca 10-15 min, efter avslutad behandling fick berätta om hur de upplevde 

behandlingsformen (kombinationsterapin) och hur pass användarvänlig de upplevde 

applikationen. Deltagarna fick fritt delge vad de lärt sig under behandlingens gång, 

vilken/vilka delar av behandlingen som de ansåg som viktigast samt om det fanns delar som 

kunde uteslutas. Behandlingstillfredsställelsen hos deltagarna operationaliserades som hur 

hjälpsam och betydelsefull behandlingen varit i deras liv, både på kort- och lång sikt. I 

intervjun fick de således skatta hur hjälpsam och betydelsefull behandlingen varit på en skala 

1-10, där 1 = inte alls hjälpsam eller betydelsefull och 10 = 100 % hjälpsam och betydelsefull. 

Slutligen fick deltagarna skatta den procentuella betydelsen av de ingående 

behandlingskomponenterna, d.v.s. smartphone-applikationen och face-to-face- terapin samt 

ange ca antal timmar de arbetat med modulerna/vecka.  

Screeningsinstrument  

 Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT). AUDIT är ett av WHO 

utarbetat formulär för att upptäcka skadliga och riskfyllda alkoholvanor. Formuläret används 

frekvent bl.a. inom primärvården. Instrumentet innehåller tio frågor som behandlar tre olika 

områden: kvantitet och frekvens av alkoholintag, beroendesymtom samt alkoholrelaterade 

problem. 8 poäng eller mer på AUDIT indikerar att riskbruk, skadligt bruk eller beroende 

föreligger (Babor, Higgins-Biddle, Saunders & Monteiro, 2001). Instrumentet har efter 

omfattande utvärdering bedömts ha hög kriterievaliditet, hög test-retest-reliabilitet och hög 

intern konsistens. I en granskning av 18 studier publicerade efter 2002 (Reinert & Allen, 

2007) togs en median-reliabilitetskoefficient på .83 fram. Spannet bland de ingående 

studierna låg mellan .75 och .97. Författarna rekommenderade även en lägre cut-off-poäng, 5 
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eller 6, för kvinnor. Sammantaget betraktas AUDIT som mycket tillförlitligt för att upptäcka 

riskfylld alkoholkonsumtion och missbruk såväl som mindre allvarliga alkoholproblem (ibid.)  

Procedur  

 Rekrytering. Deltagare som sökte behandling för depression, stress eller ångest 

rekryterades till studien via kurator som arbetade vid den aktuella vårdcentralen. Vid ett 

samtal med kuratorn gjordes bedömningen om behov av behandling fanns samt om personen 

passade som deltagare i studien med avseende på de inklusion- och exlusionskriterier som 

bestämts. Under bedömningssamtalet fick deltagarna information om studien muntligen, samt 

broschyrer som distribuerades av vårdcentralen. Vid bedömningssamtalet gavs även 

informerat samtycke. De personer som anmält intresse att delta och godkänt att bli 

kontaktade, kontaktades av behandlarna via e-post (i första hand) eller per telefon (om 

personen inte svarat inom två/tre dygn) inom en vecka. En lottning genomfördes vilken av de 

två uppsatsförfattarna som skulle behandla den först anmälda deltagaren. Därefter delades 

deltagarna upp mellan behandlarna med varannan, allteftersom de anmälde sig till studien. En 

e-post med information om behandlingen utgick till samtliga deltagare innan behandlingen 

påbörjades. Rekryteringen skedde veckorna 4-14 våren 2012.  

 Förmätning. Efter att deltagarna tackat ja till att ingå i studien fick de unika 

inloggningsuppgifter till en hemsida där förmätningar med mätinstrumenten: MADRS-S, 

BAI, AUDIT, PSS, SWLS samt WTP-DI gjordes. För att undvika förväntanseffekter från 

behandlarna, kontrollerades förmätningarna från deltagarna av den behandlare som inte var 

inkopplad på den aktuella deltagaren. Efter att förmätningar genomförts betraktades personen 

som deltagare i studien.  

 Processmätning. Under pågående intervention gjordes kontinuerliga skattningar av 

deltagarna m.h.a. Kontrollera kursen (en modifierad form av instrumentet BEVS). 

Information om denna mätning utgick via e-post till deltagarna i samband med 

behandlingsinbjudan (Bilaga 3). Processkattningarna var inte en förutsättning för att få delta i 

studien utan var snarare en del i arbetet med modulerna i applikationen. Deltagarna 

uppmuntrades dock att regelbundet skatta under behandlingens gång.  

 Behandling. Behandlingar pågick veckorna 8-22 våren 2012. I den e-post som 

utgick efter att förmätningarna administrerats ombads deltagarna att påbörja arbetet med 

modul 1 och 2 innan första face-to-face sessionen. Mellan session 1 och 2 arbetade deltagarna 

med modul 3 och 4 och mellan session 2 och 3 med modul 5 och 6. Face-to-face sessionerna 

hölls med två-veckors intervaller och hela behandlingen tog följaktligen sex veckor att 

genomföra. Information om deltagarnas eventuella tidigare besök på vårdcentralen och 
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anamnes fanns att hitta i vårdcentralens journalanteckningar. För att inte riskera att påverka 

bemötandet av deltagarna valde dock behandlarna att inte inhämta någon information om dem 

innan interventionen påbörjades.  

Efter behandlingens avslut möjliggjordes för de deltagare som uttryckt intresse, att 

behålla applikationen. En deltagare som oaktat hög tillfredsställelse med behandlingen, 

önskade fortsatt behandlingsstöd, erbjöds möjligheten att boka samtalstid hos vårdcentralens 

kurator.    

 Eftermätning. Inom loppet av 1-2 veckor efter den sista behandlingssessionen fick 

deltagarna göra eftermätningar med samma mätinstrument som vid förmätningen. I anslutning 

till sista behandlingssessionen fick deltagarna dessutom genomgå en kort intervju med 

behandlaren där de tillfrågades om användarvänligheten, tillfredsställelsen och hjälpsamheten 

i behandlingen. Ett flödesschema över studiens procedur visas i Figur 1.  
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Figur 1. Flödesschema över studiens procedur. 
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Databearbetning 

 Traditionellt har man inom single-case forskningen använt sig av en icke-statistisk, 

visuell analys av data.  Dock kan en statistisk dataanalys innebära en mer objektiv värdering 

av resultatet d.v.s. en bedömning som blir densamma mellan olika bedömare (Kazdin, 2010).  

 På gruppnivå gjordes en kvantitativ analys m.h.a. beroende t-test av skillnader i 

medelvärdena av de skattningar som mäter beroendevariablerna: depressionssymtom, 

ångestsymtom, stressymtom, livskvalitet samt upplevelsemässigt undvikande, före och efter 

interventionen. Denna beräkning gjordes i programmet Statstica 7.0 (StatSoft Inc. 2004). För 

beroendevariabeln upplevelsemässigt undvikande föll dock eftermätningen från deltagare 1 

bort och resultatet från den analysen inkluderar således endast de övriga nio deltagarnas 

eftermätningar.  

 Effektstorlekar beräknades med Cohen’s d och Östs (2006) justeringar för att värdera 

storleken av effekten vid inomgruppsanalys tillämpades, d.v.s. .50 för liten effekt, .80 för 

medelstor effekt och 1.10 för stor effekt. Även denna beräkning uteslöt mätdata från deltagare 1 

på variabeln upplevelsemässigt undvikande.  

 Deltagarnas skattningar i beroendemåtten MADRS-S, BAI, PSS och SWLS 

korrelerades både från för- och eftermätning.  Förändringen i beroendemåtten hos deltagarna 

mellan för- och eftermätning korrelerades med deltagarnas skattningspoäng (1-10) beträffande 

behandlingstillfredsställelse samt aktivitetsgrad i modulerna (antal timmer/vecka). Dessa 

beräkningar gjordes i programmet Statstica 7.0 (StatSoft Inc. 2004). 

På individnivå gjordes en analys av resultaten från den kvalitativa intervjun. De 

frågor som sökte besvaras i analysen var: Hur upplevde deltagaren kombinationsterapin? Hur 

användarvänlig var applikationen? Vilken/vilka delar i behandlingen upplevdes som viktigast 

för deltagaren? Fanns det delar av behandlingen som upplevdes som mindre viktiga? Hur 

hjälpsam och betydelsefull har behandlingen varit i deltagarens liv? Hur stor var den 

procentuella betydelsen av interventionens ingående delar?  

En grafisk presentation av resultatet från processvariabeln förmågan att ta steg i 

värderad riktning sammanställdes för varje deltagare. För de deltagare som inkommit med få 

eller inga skriftliga skattningar under behandlingens gång, användes även skattningar som 

insamlats under face-to-face delen av interventionen. Övriga kvantitativa mätdata 

sammanställdes i tabell för varje individ.  
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Etiska överväganden 

En etisk ansökan för studien godkändes, diarienummer 2011/302-31/2. P.g.a. att 

ansökan omfattade endast patienter från den specifika vårdcentralen kunde deltagare endast 

rekryteras bland patienter som var listade vid denna.  

Som deltagare rekryterades alla som vid tillfrågan visat intresse av att delta i studien 

och som fortfarande vid en inledande kontakt med behandlarna ville ingå i denna. Tack vare 

få exklusionskriterier så behövde ingen heller nekas att delta efter ifyllda förmätningar. Att 

inkludera även personer med höga poäng på exempelvis BAI och MADR-S, d.v.s. de som 

kunde betraktas ha svåra symtom på ångest och depression skulle kunna kritiseras ur ett etiskt 

perspektiv. Dels p.g.a. behandlarnas korta kliniska erfarenhet – som skulle kunna innebära 

sämre kompetens att hantera svårare psykologisk problematik – och dels p.g.a. det begränsade 

antalet sessioner och veckor som behandlingen innefattade. Samma etiska betänkligheter 

gäller för inkluderandet av personer med höga poäng på AUDIT.  Det var alltså inte möjligt 

att inom ramen för studien förlänga terapin i de fall som det kanske hade gynnat 

behandlingsresultatet. Även personer som hade en pågående farmakologisk behandling deltog 

i studien.  

Att inte ha möjlighet att individualisera behandlingen tidsmässigt samt att ha endast 

begränsade möjligheter att individualisera den innehållsmässigt kan även ses som etiskt 

vanskligt. Tanken med interventionen var just – i linje med den teoretiska modell som ligger 

till grund för terapin – att endast låta den funktionella analysen samt innehållet i det material 

som deltagaren själv producerade i arbetet med modulerna individualiseras. Utöver det var 

innehållet i sessionerna och applikationen i stort sett detsamma för alla deltagarna.  

Det finns hittills ingen evidens för den specifika kombinationsbehandlingen som 

studien omfattar. Det kan därför hända att patienterna, i och med sitt deltagande, inte fått den 

bästa tänkbara vården eller att väntetiden för alternativ behandling i praktiken har skjutits upp. 

Som alternativ till att delta i studien hade deltagarna möjlighet att välja att gå i stödsamtal hos 

vårdcentralens kurator. På vårdcentralen hade deltagarna även möjlighet att få tid hos läkare 

för att diskutera eventuell medicinering. Då dessa alternativ även fanns tillgängliga efter 

avslutat deltagande i studien ansågs inte detta kunna orsaka för stor skada, i de fall då något 

av de övriga alternativen hade varit bättre för den specifika individen. Fördelen det innebar 

för deltagarna att få möjlighet till en kostnadsfri behandling ansågs således överväga 

eventuella nackdelar med dito.  

Samtliga deltagare erhöll informerat samtycke innan behandlingen startade. De 

informerades även om den tystnadsplikt som gällde för information som utbyttes under 



KOMBINERAD SMARTPHONE- OCH FACE-TO-FACE ACT BEHANDLING 35 

behandlingen. Alla personuppgifter och övrig personlig information behandlades med all 

önskvärd konfidentialitet och journalfördes i vårdcentralens journalföringssystem.  

Resultat 

Resultatet visar signifikanta skillnader mellan förmätning och eftermätning för 

beroendevariablerna ångestsymtom och stressymtom. För beroendevariablerna 

depressionssymtom och livskvalitet visas icke signifikanta skillnader mellan för- och 

eftermätning. För beroendevariabeln upplevelsemässigt undvikande finns en mindre skillnad 

mellan mättillfällena. Behandlingstillfredsställelsen hos deltagarna som undersökts genom 

intervjuer är genomgående hög. Deltagarnas förmåga att ta steg i värderad riktning tycks 

generellt öka något under behandlingsfasen.  

Nedan redovisas resultatet först på gruppnivå, där frågeställning 1: Vilka är 

effekterna av den ACT-baserade interventionen på: depressionssymtom, ångestsymtom, 

stressymtom, livskvalitet och upplevelsemässigt undvikande, mellan för- och eftermätning hos 

deltagarna? besvaras.  

Det finns stor variation i skattningsfrekvensen bland deltagarna. Detta medför ett 

otillräckligt dataunderlag för analys på gruppnivå. Resultatet som ämnar besvara 

frågeställning 2: Hur ser förändringen ut i förmåga att ta steg i värderad riktning under 

behandlingsfasen? redovisas därför nedan endast på individnivå. I den individuella analysen 

sammanställs även resultatet från de kvalitativa intervjuerna med avseende på upplevelsen av 

behandlingen samt användarvänligheten för deltagarna. Med hjälp av resultatet från 

intervjuerna besvaras frågeställningarna 3: Hur upplever deltagarna behandlingen med 

avseende på hjälpsamhet och betydelsefullhet? och 4: Hur stor betydelse tillskriver 

deltagarna respektive ingående behandlingskomponent (smartphone-applikation och face-to-

face terapi) behandlingsresultatet?  

Gruppanalys  

 Beroende t-test (se Tabell 3) visar signifikanta skillnader mellan förmätning och 

eftermätning för beroendevariablerna ångestsymtom, mätt med BAI och stressymtom, mätt 

med PSS. För beroendevariablerna depressionssymtom, mätt med MADRS-S och livskvalitet, 

mätt med SWLS visas icke signifikanta skillnader mellan för- och eftermätning. För 

beroendevariabeln upplevelsemässigt undvikande, mätt med WTP-DI visas en mindre 

skillnad mellan mättillfällena.  

 Cohen’s d ger medelstor effekt för beroendevariablerna stressymtom, mätt med PSS 

(d=1.02) och ångestsymtom, mätt med BAI (d=.98). För livskvalitet, mätt med SWLS kan en 

liten effekt noteras (d=-.52). 
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Tabell 3 

Beroende t-test och effektstorlekar för utfall på beroendevariablerna depressionssymtom - mätt med 

MADRS-S, ångestsymtom - mätt med BAI, stressymtom - mätt med PSS, livskvalitet - mätt med SWLS 

och upplevelsemässigt undvikande - mätt med WTP-DI 

Instrument Förmätning 

M (SD) 

Eftermätning  

M (SD) 

T p* d** N 

MADRS-S 15.9 (5.15) 12.6 (9.78) 1.31 .22 .45 10 

BAI 25.4 (11.37) 17.7 (2.72) 3.13 .01 S .98 10 

PSS 24.6 (4.43) 19.4 (6.17) 2.47 .03 S 1.02 10 

SWLS 21.1 (5.28) 23.8 (5.65) -1.14 .28 -.52 10 

WTP-DI 2.8 (1.48) 3.0 (1.66) -.55 .59 -.13 9 

*p<.05 innebär signifikans, S=signifikant värde. **Cohen's d. Vid upprepad mätning ger d=.5 liten 

effekt, d=.8 medelstor effekt och d=1.1 stor effekt. 

 

Det finns ingen signifikant korrelation (p=<.05) mellan deltagarnas skattningspoäng i 

beroendeinstrumenten MADRS-S, BAI, PSS och SWLS i förmätningen. I eftermätningen 

korrelerar MADRS-S med BAI (.70), med PSS (.80) samt med SWLS (-.64). BAI korrelerar 

med PSS (.75) och med SWLS (-.83). PSS korrelerar med SWLS (-.79). Samtliga variabler 

korrelerar således med varandra på en signifikansnivå där p=<.05 i eftermätningen.  

 Det finns ingen signifikant korrelation (p<.05) mellan behandlingstillfredsställelse, 

mätt med skattningsskalan 1-10 och förändring i beroendemåtten hos deltagarna mellan för-

och eftermätning. Inte heller finns det någon signifikant korrelation (p<.05) mellan 

aktivitetsgrad i modulerna och förändring i beroendemåtten hos deltagarna mellan för- och 

eftermätning. 

Individuell analys  

Information från den kvalitativa intervjun har summerats och presenteras nedan, var 

deltagare för sig. Deltagarnas individuella skattningar av processmåttet Kontrollera kursen 

presenteras i grafer där de olika områdena: Arbete/utbildning, Fritid, Egenvård/hälsa och 

Relationer visas separat. Deltagarnas individuella sammanslagna veckomedelvärde för de fyra 

områdena presenteras även i graferna. Endast fyra deltagare (deltagare 1, 2, 6 och 7) inkom 

med skattningar flera gånger varje vecka under de sex veckor som behandlingen pågick. I 

dessa fall visas veckomedelvärdet (avrundat till närmaste heltal) i deltagarens respektive graf. 

För de övriga deltagarna, som skattat mindre frekvent, har de relativt få skattningar som 

lämnats in fått utgöra underlag för analys. För att erhålla större stöd för analysen användes för 
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dessa deltagare även skattningar som insamlats under face-to-face sessionerna som 

kompletterande data.  

Resultatet från för- och eftermätningar av de kvantitativa måtten: MADRS-S, BAI, 

PSS, SWLS och WTP-DI för varje deltagare, presenteras nedan i tabeller. För variablerna 

depressionssymtom och ångestsymtom utgjorde resultaten också underlag för bedömning om 

interventionen medfört kliniskt signifikanta förändringar i beroendevariablerna med avseende 

på de cut-off poäng som angivits i beskrivningen av instrumenten. Även detta presenteras i 

tabellerna nedan, var deltagare för sig.  

 Deltagare 1. Deltagare 1 sökte behandling för ångest, stress och sömnsvårigheter. 

Deltagaren rapporterar att terapin varit hjälpsam och bidragit med nya infallsvinklar på den 

egna problematiken samt med nya verktyg att hantera svåra situationer som uppstår. I 

smartphone-applikationen anser deltagaren att modul 3, Mindfulness och mindfulness-

övningarna varit mest användbara samt att applikationen varit lätt att använda och förstå. 

Deltagaren önskar även få behålla applikationen för att kunna upprepa övningarna vid senare 

tillfälle. 

På skalan 1-10 skattar deltagaren 7 i hur hjälpsam behandlingen varit och tror att 

smartphone-applikationen och face-to-face terapin har en kompletterande och lika stor 

betydelse i behandlingen d.v.s. att de bidragit med 50 % vardera. Deltagaren uttrycker också 

med övertygelse att terapi enbart genom internet vore ett otänkbart alternativ eftersom den 

mänskliga kontakten är så pass viktig. I genomsnitt har deltagare 1 spenderat 3,5 

timmar/vecka på modulerna.  

Deltagaren lämnade skattningar för Kontrollera kursen fler än en gång per vecka 

under behandlingen och veckomedelvärdena för respektive område visas i Figur 2. Visuellt 

går att utläsa en svag positiv trend mot slutet av behandlingen för Arbete/utbildning och en 

svag negativ trend för Egenvård/hälsa. Skattningarna för de övriga områdena har en större 

oregelbundenhet och ingen tydlig trend går att utläsa.  
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Figur 2. Deltagare 1. Kontrollera kursen. Veckomedelvärden visas för respektive område. Den fetstilta 

linjen visar medelvärdestrenden för samtliga områden under behandlingsfasen.  

 

Tabell 4 visar data från för- och eftermätning för deltagare 1. I resultatet går att utläsa 

minskningar i poäng för samtliga mått utom för SWLS där en ökning skett. En kliniskt 

signifikant minskning visas för MADRS-S (Före = 24, Efter = 14, Diff = -42 %), där 

deltagaren skattade inom intervallet hög risk för depression före interventionen och mild 

depression efter.  En kliniskt signifikant minskning visas även för BAI (Före = 46, Efter = 21, 

Diff = -54 %), där deltagaren skattade inom intervallet svår ångest vid förmätningen och 

måttlig ångest vid eftermätningen.  

 

Tabell 4 

Deltagare 1. Resultat från för-och eftermätning med beroendeinstrumenten 

Instrument Förmätning Eftermätning  Klinisk signifikans  

MADRS-S 24 14 Hög risk till Mild  

BAI 46 21 Svår till Måttlig  

PSS 24 19 -  

SWLS 20 23 -  

WTP-DI 3 Saknas -  

Svaga till starka förbättringar ses på samtliga mått där mätdata finns. Kliniskt signifikanta förbättringar 

ses för både MADRS-S och för BAI.  
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 Deltagare 2. Deltagare 2 sökte behandling för stress och ångestsymtom. Deltagaren 

rapporterar att behandlingen varit till stor nytta för att förstå varför man fungerar som man gör 

och vad det finns för alternativa sätt att leva sitt liv. Vidare uppger deltagaren att session 2, 

Tankedefusion, på ett effektivt sätt bidragit till en större förståelse för- och acceptans av 

återkommande negativa tankar. Deltagaren menar vidare att även om kunskapen nu finns så 

kvarstår mycket arbete med den egna personen efter terapins avslut och deltagaren önskar få 

behålla applikationen för att kunna arbeta vidare med den på egen hand.  

På skalan 1-10 skattar deltagaren 9 i hur hjälpsam behandlingen varit och tror att 

face-to-face terapin bidragit till en större förståelse för vad som behandlats i smartphone-

applikationen, vars innehåll (framför allt modul 2, Hinder) bitvis varit svårt att greppa. 

Deltagaren skattar face-to-face terapins procentuella betydelse till 70 % och smartphone-

applikationens till 30 %.  Deltagare 2 uppger att tiden/vecka som spenderats på modulerna 

varierat och att störst aktivitet varit i början samt i slutet av behandlingen. I genomsnitt har 

deltagaren spenderat 3 timmar/vecka på modulerna.  

Deltagaren lämnade skattningar för Kontrollera kursen fler än en gång per vecka 

under behandlingen och veckomedelvärdena för respektive område visas i Figur 3. Visuellt 

går att utläsa svaga positiva trender för Arbete/utbildning, Egenvård/hälsa och Relationer.  

För Fritid visas en relativt stark negativ trend. Ojämnheten i skattningar mellan områdena gör 

att medelvärdeslinjen blir relativt plan. 
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Figur 3. Deltagare 2. Kontrollera kursen. Veckomedelvärden visas för respektive område. Den fetstilta 

linjen visar medelvärdestrenden för samtliga områden under behandlingsfasen.  

 

Tabell 5 visar data från för- och eftermätning för deltagare 2. I resultatet går att utläsa 

en ökning i skattningspoäng mellan för- och eftermätning för SWLS och WTP-DI. En 

minskning i poäng har skett för BAI och PSS. För MADRS-S var skattningarna oförändrade 

mellan för- och eftermätning. En kliniskt signifikant minskning visas för BAI (Före = 29, 

Efter = 21, Diff = -28 %), där deltagaren skattade inom intervallet svår ångest vid 

förmätningen och måttlig ångest vid eftermätningen.  

 

Tabell 5 

Deltagare 2. Resultat från för-och eftermätning med beroendeinstrumenten 

Instrument Förmätning Eftermätning  Klinisk signifikans  

MADRS-S 12 12 Ingen  

BAI 29 21 Svår till Måttlig  

PSS 27 23 -  

SWLS 21 22 -  

WTP-DI 2 4 -  

Förbättringar ses för BAI och PSS. För MADRS-S syns ingen kliniskt signifikant skillnad mellan 

mättillfällena. För BAI går att utläsa en kliniskt signifikant förbättring.    

 

 Deltagare 3. Deltagare 3 sökte behandling för återkommande svår nedstämdhet. 

Deltagaren rapporterar att interventionen skiljer sig mycket från tidigare erfarenheter av terapi 

och att den höga graden av aktivitet som förekommit under sessionerna varit till stor nytta. 

Deltagaren anser vidare att den viktigaste delen i behandlingen var session 3, Ombytta roller, 

som på ett effektivt sätt gav nya perspektiv på den egna problematiken. Trots stor 

tillfredsställelse med behandlingen önskar deltagaren fortsatt kontakt med kurator vid 

vårdcentralen. 

På skalan 1-10 skattar deltagaren 10 i hur hjälpsam behandlingen varit och tror att 

face-to-face terapin och smartphone-applikationen bidragit med 80 % respektive 20 % till 

behandlingen. Dock uppger deltagaren att endast lite tid spenderats på arbetet med modulerna.  

I genomsnitt har deltagare 3 spenderat 1 timma/vecka på dessa.  
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Deltagaren lämnade inte in skattningar för Kontrollera kursen varje vecka under 

behandlingen, endast för vecka 3 finns det mer än en skattning. De skattningar som inkommit 

för respektive område visas i Figur 4, där ett veckomedelvärde för vecka 3 beräknats. En 

ökning går att utläsa för Egenvård/hälsa, Relationer och Fritid. För Arbete/utbildning ligger 

värdena konstant högt.  

 

 

Figur 4. Deltagare 3. Kontrollera kursen. Veckomedelvärden visas för respektive område. Den fetstilta 

linjen visar medelvärden för samtliga områden under behandlingsfasen. 

 

Tabell 6 visar data från för- och eftermätning från deltagare 3. I resultatet går att 

utläsa högre skattningar på MADRS-S och PSS i eftermätning jämfört med förmätning. 

Skattningarna på BAI och SWLS är lägre i eftermätning än i förmätning. För WTP-DI har 

ingen förändring skett mellan för- och eftermätning.  En kliniskt signifikant ökning visas för 

MADRS-S (Före = 18, Efter = 27, Diff = 50 %), där deltagaren skattade inom intervallet mild 

depression före och inom intervallet hög risk för depression efter interventionen. För BAI 

däremot skedde en icke kliniskt signifikant minskning mellan för- och eftermätning (Före = 

43, Efter = 36, Diff = -18 %), där bägge skattningarna ligger inom intervallet svår ångest. 
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Tabell 6 

Deltagare 3. Resultat från för-och eftermätning med beroendeinstrumenten 

Instrument Förmätning Eftermätning  Klinisk signifikans  

MADRS-S 18 27 Mild till Hög risk  

BAI 43 36 Ingen  

PSS 18 26 -  

SWLS 21 17 -  

WTP-DI 4 4 -  

Svaga till starka försämringar ses för MADRS-S, PSS och SWLS. För MADRS-S finns en kliniskt 

signifikant försämring. För BAI är det ingen kliniskt signifikant skillnad mellan mättillfällena.     

 

Deltagare 4. Deltagare 4 sökte behandling för ångest och stress. Deltagaren 

rapporterar att den största förändringen i terapin skett redan efter session 1, Livslinjen, som 

åskådiggjort de egna, återkommande tendenserna och bidragit till att deltagaren varit mycket 

uppmärksam på dessa under veckorna som följde samt att många egna initiativ till 

beteendeförändring startade redan vecka 1. Vidare uppger deltagaren att den viktigaste 

lärdomen från interventionen var att förstå skillnaden mellan beteendens funktion och 

innehåll. Beträffande applikationen tyckte deltagaren att arbetet gick segt i början men att det 

sedan var lättare att komma in i. Deltagare 4 uttrycker stor tillfredsställelse med 

kombinationsterapin och menar att den tillfört väsentligt mer än tidigare erfarenhet av 

psykologisk behandling. Deltagaren är tillfreds med att avsluta behandlingen efter sex veckor 

men menar att det nu kvarstår mycket arbete på egen hand.  

På skalan 1-10 skattar deltagaren 6 i hur hjälpsam behandlingen varit och tror att 

smartphone-applikationen och face-to-face terapin har en kompletterande och lika stor 

betydelse i behandlingen d.v.s. att de bidragit med 50 % vardera. Deltagaren uttrycker även 

att face-to-face sessionerna varit mer hjälpsamma de tillfällen då arbetet med modulerna varit 

mer aktivt. I genomsnitt har deltagare 4 spenderat 3 timmar/vecka på modulerna, med störst 

aktivitet i början och slutet av interventionen.  

Deltagare 4 lämnade inte in skattningar för Kontrollera kursen varje vecka under 

behandlingen. De skattningar som finns för respektive område visas i Figur 5. Här syns en 

svag positiv ökning för Relationer och Fritid och en svag minskning för Egenvård/hälsa. För 

Arbete/utbildning ligger värdena konstant högt.  
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Figur 5. Deltagare 4. Kontrollera kursen. Veckomedelvärden visas för respektive område. Den fetstilta 

linjen visar medelvärden för samtliga områden under behandlingsfasen. 

 

Tabell 7 visar data från för- och eftermätning för deltagare 4. I resultatet går att utläsa 

att en ökning i poäng skett i skattningar mellan före och efter interventionen i BAI, PSS och 

WTP-DI. En minskning har skett i SWLS och ingen förändring i poäng har skett för MADRS-

S. För BAI ligger skattningarna både före och efter interventionen inom intervallet måttlig 

ångest (Före = 18, Efter = 22, Diff = 22 %). 

 

Tabell 7 

Deltagare 4. Resultat från för-och eftermätning med beroendeinstrumenten 

Instrument Förmätning Eftermätning  Klinisk signifikans  

MADRS-S 24 24 Ingen  

BAI 18 22 Ingen  

PSS 30 32 -  

SWLS 26 17 -  

WTP-DI 4 5 -  

Svaga försämringar ses för BAI, PSS och SWLS. Ingen klinisk signifikant förändring finns för vare sig 

MADRS-S eller BAI.    

 

 Deltagare 5. Deltagare 5 sökte behandling för nedstämdhet och oro. Deltagaren 

rapporterar att framförallt face-to-face delen av interventionen varit mycket hjälpsam i 
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deltagarens liv och bidragit till en förståelse för hur beteendetendenser uppstår och 

vidmakthålls. Deltagaren uppger även att terapin bidragit till ett större mod att våga förändra 

beteenden och att interventionen öppnat upp för en spontanitet som inte tidigare funnits. 

Beträffande applikationen medger deltagaren att mycket liten tid spenderats på den eftersom 

vederbörande uppger sig ha koncentrationssvårigheter vid uppgifter som kräver ett 

individuellt engagemang.  

På skalan 1-10 skattar deltagaren 9 i hur hjälpsam behandlingen varit och tror att 

face-to-face terapin bidragit med 80-90 % och smartphone-applikationen med 10-20 %. Detta, 

eftersom det varit betydligt lättare att ta till sig av konkreta övningar under mänsklig 

interaktion. I genomsnitt har deltagare 5 spenderat 1 timma/vecka på modulerna.  

Deltagaren lämnade inte in skattningar för Kontrollera kursen varje vecka under 

behandlingen. De skattningar som inkommit för respektive område visas i Figur 6. En ökning 

går att utläsa för samtliga områden. För Egenvård/hälsa och Fritid syns dessutom kraftiga 

ökningar från vecka 1 till vecka 6. I medelvärdeslinjen finns en tydlig positiv trend.  

 

 

Figur 6. Deltagare 5. Kontrollera kursen. Veckomedelvärden visas för respektive område. Den fetstilta 

linjen visar medelvärdestrenden för samtliga områden under behandlingsfasen. 

 

Tabell 8 visar data från för- och eftermätning för deltagare 5. I resultatet kan utläsas 

en minskning i poäng för MADRS-S, BAI och PSS mellan skattningarna före och efter 

interventionen. Poängen för SWLS samt WTP-DI har ökat. En kliniskt signifikant minskning 

visas för MADRS-S (Före = 16, Efter = 0, Diff = -100 %), där deltagaren skattade inom 
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intervallet mild depression före och inom intervallet ingen depression efter interventionen. 

För BAI skedde också en kliniskt signifikant minskning mellan för- och eftermätning (Före = 

18, Efter = 7, Diff = -61 %). I denna mätning gick deltagaren från intervallet måttlig ångest 

innan behandlingen till minimal nivå av ångest efter behandlingens avslut.  

 

Tabell 8 

Deltagare 5. Resultat från för-och eftermätning med beroendeinstrumenten 

Instrument Förmätning Eftermätning  Klinisk signifikans  

MADRS-S 16 0 Mild till Ingen  

BAI 18 7 Måttlig till Minimal  

PSS 30 14 -  

SWLS 14 31 -  

WTP-DI 1 2 -  

Förbättringar ses för MADRS-S, BAI, PSS och SWLS. Kliniskt signifikanta förbättringar ses för både 

MADRS-S och BAI. 

 

 Deltagare 6. Deltagare 6 sökte behandling för arbetsrelaterad prestationsångest. 

Deltagaren rapporterar att face-to-face terapin och internetmodulerna varit en bra kombination 

där de båda komponenterna kompletterat varandra och att mindfulness-övningarna i modul 3, 

Mindfulness, varit särskilt bra att ha via smartphone. Deltagaren uppger vidare att 

behandlingen varit mycket hjälpsam och känner sig tillfreds med att avsluta behandlingen 

efter sex veckor. Deltagaren säger sig genom behandlingen ha fått kunskaper och insikter som 

vederbörande kommer ta med sig under hela livet. 

På skalan 1-10 skattar deltagaren 7 i hur hjälpsam behandlingen varit och tror att 

face-to-face terapin bidragit med 60 % och smartphone-applikationen med 40 %. I genomsnitt 

har deltagare 6 spenderat 5 timmar/vecka på modulerna.  

Deltagaren lämnade skattningar för Kontrollera kursen fler än en gång per vecka 

under behandlingen och veckomedelvärdena för respektive område visas i Figur 7. En svag 

positiv trend kan utläsas för samtliga områden förutom för Arbete/utbildning. Deltagaren 

uppger sig ha börjat ägna mer tid och energi till övriga områden i livet under behandlingen 

eftersom dessa tidigare bortprioriterats för arbetet. I medelvärdeslinjen syns en svag positiv 

lutning. 
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Figur 7. Deltagare 6. Kontrollera kursen. Veckomedelvärden visas för respektive område. Den fetstilta 

linjen visar medelvärdestrenden för samtliga områden under behandlingsfasen. 

 

Tabell 9 visar data från för- och eftermätning för deltagare 6. Poängen för MADRS-S, 

BAI och PSS har minskat. Poängen för SWLS är högre i eftermätningen jämfört med 

förmätningen. Skattningarna på WTP-DI är oförändrade mellan för- och eftermätning. För 

MADRS-S går att utläsa en icke kliniskt signifikant minskning (Före = 9, Efter = 1, Diff = -89 

%) mellan för- och eftermätning, där skattningarna vid bägge mättillfällena ligger inom 

intervallet ingen depression. För BAI ligger skattningarna både före och efter interventionen 

inom intervallet mild ångest (Före = 12, Efter = 8, Diff = -33 %), därmed ingen kliniskt 

signifikant minskning. 

 

Tabell 9 

Deltagare 6. Resultat från för-och eftermätning med beroendeinstrumenten 

 

Svaga till starka förbättringar ses för MADRS-S, BAI, PSS och SWLS. Ingen kliniskt signifikant 

förändring ses för vare sig MADRS-S eller BAI.  
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Instrument Förmätning Eftermätning  Klinisk signifikans  

MADRS-S 9 1 Ingen  

BAI 12 8 Ingen  

PSS 20 11 -  

SWLS 23 33 -  

WTP-DI 0 0 -  
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 Deltagare 7. Deltagare 7 sökte behandling för ångest och panikattacker. Deltagaren 

uttalar sig mycket positivt om de aktiva övningarna under face-to-face terapin då dessa 

manade till att komma i kontakt med känslor som annars lätt intellektualiseras bort. 

Deltagaren uttrycker vidare att behandlingen bidragit till att ”polletten trillat ner” och att 

vederbörande fått en ökad acceptans och kärleksfull inställning till sig själv. Deltagaren, som 

under interventionens genomförande varit sjukskriven från jobbet, menar att behandlingen 

medfört en möjlighet att återgå till arbetet.  

På skalan 1-10 skattar deltagaren 8 i hur hjälpsam behandlingen varit. Deltagare 7 

rapporterar att face-to-face terapin bidragit betydligt mer till det positiva utfallet av terapin 

jämfört med smartphone-applikationen. Vederbörande uppskattar face-to-face delen till 80 % 

bidragande och internetmodulerna till 20 % bidragande till behandlingsresultatet. I genomsnitt 

har deltagaren spenderat 2 timmar/vecka på arbetet med modulerna.  

Deltagare 7 skickade in skattningar för Kontrollera kursen, i början av behandlingen 

flera gånger i veckan (där ett veckomedelvärde beräknats) och mot slutet av behandlingen en 

gång i veckan. En dipp inom samtliga områden förutom Arbete/utbildning finns i mitten av 

behandlingen. Dessutom syns en svag positiv trend inom framför allt Egenvård/hälsa och 

Relationer mot slutet av behandlingen, se Figur 8.  

 

 

Figur 8. Deltagare 7. Kontrollera kursen. Veckomedelvärden visas för respektive område. Den fetstilta 

linjen visar medelvärdestrenden för samtliga områden under behandlingsfasen. 
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Tabell 10 visar data från för- och eftermätning för deltagare 7. Resultatet visar en 

minskning i poäng på skattningarna mellan före och efter interventionen för MADRS-S, BAI, 

PSS och WTP-DI. En ökning i poäng har skett för SWLS. För MADRS-S skedde ingen 

kliniskt signifikant förändring (Före = 10, Efter = 4, Diff = -60 %), då deltagaren skattat inom 

intervallet ingen depression både före och efter interventionen. En kliniskt signifikant 

minskning visas dock för BAI (Före = 26, Efter = 12, Diff = -54 %), där deltagaren skattade 

inom intervallet svår ångest vid förmätningen och två intervall ner till minimal nivå av ångest 

vid eftermätningen.  

 

Tabell 10 

Deltagare 7. Resultat från för-och eftermätning med beroendeinstrumenten 

Instrument Förmätning Eftermätning  Klinisk signifikans  

MADRS-S 10 4 Ingen  

BAI 26 12 Svår till Minimal  

PSS 21 15 -  

SWLS 20 25 -  

WTP-DI 3 2 -  

Svaga till starka förbättringar ses för samtliga instrument. För MADRS-S finns ingen kliniskt signifikant 

förändring. För BAI ses en kliniskt signifikant förbättring.     

 

 Deltagare 8. Deltagare 8 sökte behandling för ångest och stress. I början av 

behandlingen hade deltagaren svårt att komma igång med arbetet med applikationen och sade 

sig ha ont om tid samt svårigheter att koncentrera sig. Mot slutet av behandlingen uttryckte 

dock deltagaren en större uppskattning för modulerna, framförallt modul 3, Mindfulness, då 

vederbörande hade etablerat en vana att lyssna på övningarna på tunnelbanan och hemma. 

Deltageren rapporterar vidare stor tillfredsställelse med behandlingen och upplever att tre 

stycken face-to-face sessioner varit tillräckligt eftersom dessa innehållit så mycket 

tankeväckande övningar. Deltagaren uttrycker även uppskattning för att i sessionerna ha fått 

tillfälle och träning i att uttrycka känslor på ett ärligt sätt. Särskilt hjälpsam för deltagaren 

anges session 1 och övningen Livslinjen, där vederbörande lärt sig se tydliga mönster i sin 

hantering av oacceptabla känslor. 



KOMBINERAD SMARTPHONE- OCH FACE-TO-FACE ACT BEHANDLING 49 

På skalan 1-10 skattar deltagaren 8 i hur hjälpsam behandlingen varit och tror att 

face-to-face terapin bidragit med 80 % och smartphone-applikationen med 20 % till 

behandlingsresultatet. I genomsnitt har deltagare 8 spenderat 2 timmar/vecka på modulerna.  

Deltagaren inkom med skattningar för Kontrollera kursen vid endast två tillfällen, en 

i början av behandlingen och en i slutet. Resultatet som anges i Figur 9 visar en ökning inom 

samtliga områden med en något större ökning för Relationer. 

 

 

Figur 9. Deltagare 8. Kontrollera kursen. Veckomedelvärden visas för respektive område. Den fetstilta 

linjen visar medelvärden för samtliga områden under behandlingsfasen. 

 

Tabell 11 visar data från för- och eftermätning för deltagare 8. Resultatet visar 

minskningar i skattningarna mellan före och efter interventionen för samtliga mått utom för 

SWLS där en ökning i poäng skett. För MADRS-S skedde en kliniskt signifikant förbättring 

(Före = 15, Efter = 5, Diff = -67 %), där deltagaren skattat inom intervallet mild depression 

före och inom intervallet ingen depression efter interventionen. En kliniskt signifikant 

minskning visas även för BAI (Före = 27, Efter = 22, Diff = -19 %), där deltagaren skattat 

inom intervallet svår ångest vid förmätningen och inom intervallet måttlig ångest vid 

eftermätningen.  
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Tabell 11 

Deltagare 8. Resultat från för-och eftermätning med beroendeinstrumenten 

Instrument Förmätning Eftermätning  Klinisk signifikans  

MADRS-S 15 5 Mild till Ingen  

BAI 27 22 Svår till Måttlig  

PSS 29 18 -  

SWLS 12 19 -  

WTP-DI 4 2 -  

Svaga till starka förbättringar ses för samtliga instrument. Kliniskt signifikanta förbättringar ses både 

för MADRS-S och för BAI.      

 

 Deltagare 9. Deltagare 9 sökte behandling för ångest, kontrollbehov och 

sömnsvårigheter. Deltagaren rapporterar att behandlingen inte haft någon effekt på 

sömnproblemen, men att acceptansen för ångesten och för känslan att vara trött dagen efter en 

sömnlös natt hade ökat. Deltagaren anser att övningarna i face-to-face terapin varit 

obehagliga, men säger sig ändå ha fått ut mycket av dem eftersom deltagaren ofta tidigare 

”stängt in känslor” för att istället inta en professionell och ”stel” attityd. Deltagaren uppger 

vidare att endast liten tid ägnats åt arbetet med modulerna p.g.a. att många övningar känts för 

abstrakta och att vederbörande inte förstått hur dessa skulle gå att applicera på sitt eget liv.  

På skalan 1-10 skattar deltagaren 6 i hur hjälpsam behandlingen varit. Deltagaren 

uppskattar face-to-face delen till 85 % bidragande och internetmodulerna till 15 % bidragande 

till behandlingsresultatet. Beträffande tid/vecka som spenderats på modulerna sade sig 

deltagaren ha gått igenom modulerna en gång/modul samt att det tagit cirka en timme vardera. 

Uppgifter om antal timmar/vecka saknas. 

För deltagare 9 finns flera skattningar för Kontrollera kursen endast från vecka 1 och 

2 av behandlingen. För dessa visas ett veckomedelvärde, se Figur 10. Inga stora skillnader 

mellan mättningarna föreligger.  
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Figur 10. Deltagare 9. Kontrollera kursen. Veckomedelvärden visas för respektive område. Den 

fetstilta linjen visar medelvärden för samtliga områden under behandlingsfasen. 

 

Tabell 12 visar data från för- och eftermätning för deltagare 9. I resultatet går att 

utläsa att en minskning i poäng skett i skattningarna mellan före och efter interventionen för 

BAI, PSS och SWLS. En ökning har skett på MADRS-S. För WTP-DI har ingen förändring 

skett mellan för- och eftermätning. En icke kliniskt signifikant ökning visas för MADRS-S 

(Före = 14, Efter = 20, Diff = 43 %), där deltagaren skattat inom intervallet mild depression 

både före och efter interventionen. För BAI däremot skedde en icke kliniskt signifikant 

minskning mellan för- och eftermätning (Före = 18, Efter = 15, Diff = -17 %), där deltagaren 

skattat inom intervallet måttlig ångest vid båda mättillfällena. 

 

Tabell 12 

Deltagare 9. Resultat från för-och eftermätning med beroendeinstrumenten 

Instrument Förmätning Eftermätning  Klinisk signifikans  

MADRS-S 14 20 Ingen  

BAI 18 15 Ingen  

PSS 26 19 -  

SWLS 30 29 -  

WTP-DI 3 3 -  

Svaga förbättringar ses för BAI och PSS. För MADRS-S ses en försämring. Inga kliniskt signifikanta 

skillnader ses för vare sig MADRS-S eller BAI.     
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 Deltagare 10. Deltagare 10 sökte behandling för arbetsrelaterad stress och 

prestationsångest. Deltagaren rapporterar att det varit svårt att se kopplingen mellan innehållet 

i smartphone-applikationen och face-to-face terapin, vilket lett till att vederbörande sett dem 

som två från varandra separata behandlingar. Deltagaren säger sig vidare ha fått en ny 

infallsvinkel på sin arbetssituation efter behandlingen och upplever sig lättare kunna se 

skillnaden på funktion och innehåll och därmed ha en mer kärleksfull inställning till sig själv 

oavsett jobbprestation. Deltagaren uppger sig också ha förstått vikten av att satsa på flera 

områden i livet tack vare arbetet med modul 1, Värderingar och specifikt arbetet med 

övningen Livskompassen. 

På skalan 1-10 skattar deltagaren 7 i hur hjälpsam behandlingen varit och tror att 

smartphone-applikationen och face-to-face terapin har en kompletterande och lika stor 

betydelse i behandlingen d.v.s. att de bidragit med 50 % vardera. Dock menar deltagaren att 

en face-to-face kontakt skulle vara att föredra om valet mellan behandlingssätten gavs. I 

genomsnitt har deltagare 10 spenderat 3 timmar/vecka på modulerna.  

Deltagaren lämnade inte in skattningar för Kontrollera kursen varje vecka under 

behandlingen. De skattningar som inkommit för respektive område visas i Figur 11. Inom 

området Relationer kan en svag negativ trend utläsas medan de övriga områdena har en svag 

ökning mellan mättillfällena, se Figur 11. Medelvärdeslinjen är relativt plan med en svag 

positiv lutning.  
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Figur 11. Deltagare 10. Kontrollera kursen. Veckomedelvärden visas för respektive område. Den 

fetstilta linjen visar medelvärdestrenden för samtliga områden under behandlingsfasen. 

 

Tabell 13 visar data från för- och eftermätning för deltagare 10. Svaga ökningar i 

poäng i skattningar mellan före och efter interventionen har skett för MADRS-S och WTP-DI. 

För BAI, PSS och SWLS har en minskning i poäng mellan före och efter interventionen skett. 

För MADRS-S går att utläsa en icke kliniskt signifikant ökning (Före = 17, Efter = 19, Diff = 

12 %) mellan för- och eftermätning, där bägge skattningarna ligger inom intervallet mild 

depression. För BAI ligger skattningarna före interventionen inom intervallet måttlig ångest 

och efter interventionen inom intervallet mild ångest (Före = 17, Efter = 13, Diff = -24 %), 

därmed en kliniskt signifikant minskning. 

 

Tabell 13 

Deltagare 10. Resultat från för-och eftermätning med beroendeinstrumenten 

Instrument Förmätning Eftermätning  Klinisk signifikans  

MADRS-S 17 19 Ingen  

BAI 17 13 Måttlig till Mild  

PSS 21 17 -  

SWLS 24 22 -  

WTP-DI 4 5 -  

Svaga förbättringar ses för BAI och PSS. För MADRS-S och SWLS ses svaga försämringar. För  

MADRS-S finns ingen kliniskt signifikant förändring. Kliniskt signifikant förbättring ses för BAI. 
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Diskussion 

Det huvudsakliga syftet med föreliggande uppsats var att undersöka om den relativt 

korta interventionen smartphone-applikation kombinerat med tre sessioner face-to-face terapi, 

baserade på ACT, hade någon effekt på delatagarnas ångest- och depressionssymtom, upplevd 

stress och livskvalitet, förmågan att ta steg i värderad riktning samt upplevelsemässigt 

undvikande. Vi ville även undersöka deltagarnas upplevelse av behandlingen beträffande 

hjälpsamhet och betydelsefullhet samt upplevelsen av de ingående delarnas relativa effekt på 

behandlingsresultatet.  

Resultatet på gruppnivå visade signifikant förbättring mellan förmätning och 

eftermätning för beroendevariablerna ångestsymtom och stressymtom. För 

beroendevariablerna depressionssymtom och livskvalitet fanns icke signifikanta förbättringar 

mellan för- och eftermätning. Beroendevariabeln upplevelsemässigt undvikande visade en 

liten, icke signifikant skillnad mellan mättillfällena. Den kvalitativa analysen visade på 

övervägande stor behandlingstillfredsställelse bland deltagarna. Dataunderlaget för förmågan 

att ta steg i värderad riktning var otillräckligt för att kunna dra tillförlitliga slutsatser. Dock 

tycks deltagarnas skattningspoäng generellt ha ökat något snarare än minskat under 

behandlingsfasen. Generellt tillskrivs face-to-face delen större betydelse för 

behandlingsresultatet jämfört med den webbaserade delen av interventionen.  

I diskussionen behandlas resultaten från gruppanalysen och den individuella analysen 

separat och diskussion förs kring vad som, utöver interventionen, potentiellt kan inverkat på 

behandlingsutfallet. Därefter följer en metoddiskussion med bl.a. fokus på studiens brister i 

fråga om design, samt en analys av den ojämnhet i svarsfrekvens som förelåg bland 

deltagarna under interventionsfasen, för att avslutningsvis behandla implikationer för framtida 

forskning.  

Resultatdiskussion 

 Gruppanalys. Beroende t-test visar signifikanta skillnader mellan förmätning och 

eftermätning för beroendevariablerna ångestsymtom, mätt med BAI och stressymtom, mätt 

med PSS. För beroendevariablerna depressionssymtom, mätt med MADRS-S och livskvalitet, 

mätt med SWLS, fanns icke signifikanta förbättringar mellan för- och eftermätning. Detta 

resultat går i linje med Hammargrens (2012) studie, som använt sig av samma webbaserade 

del av interventionen, i kombination med e-mail kontakt. I den studien fanns inga signifikanta 

skillnader på gruppnivå, men lägst p-värden hade BAI och PSS.  

 Resultatet går även i linje med den forskning som konstaterat att webbaserad terapi 

ofta är med effektiv för ångestsymtom jämfört med depressionssymtom, där vi skulle kunna 
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anta att tre face-to-face sessioner inte ger en tillfredsställande nivå av terapeutstöd för 

behandling av depression. En viktig faktor som kan ha påverkat skillnaden i signifikansnivå 

mellan beroendevariablerna är också den individuella anledningen till varför deltagarna sökt 

vård (se individuell analys).  

Enligt Kazdin (2010) så möjliggör starka och omedelbara förbättringar (och särskilt 

kombinationen av dessa), vid eftermätningar att effekterna kan attribueras till interventionen. 

För BAI och PSS fann vi både omedelbara och signifikanta effekter. Så var dock inte fallet 

för MADRS-S och SWLS. Dock finns det etiska och praktiska skäl att vara uppmärksam på 

eventuella latenta behandlingseffekter som kan vara av klinisk relevans, d.v.s. innebära en 

genuin skillnad för individen. Vi kan alltså inte utesluta att interventionen haft en effekt på 

depressionssymtom och livskvalitet hos deltagarna men att effekterna först skulle vara synliga 

vid den eventuella follow-up mätning som inte rymts inom tidsramen för uppsatsen.   

 En felkälla vid statistisk analys av små urval är den relativt stora påverkan som varje 

deltagares skattningar får på utfallet. Ett exempel från denna studie är att två av deltagarna i 

anslutning till, respektive direkt efter avslutad behandling, utsatts för betydande svårigheter i 

sin livssituation. Detta har med stor sannolikhet påverkat eftermätningarna. En av deltagarna 

påpekade även detta i anslutning till att eftermätningar gjordes. Om dessa deltagares 

skattningar skulle uteslutas ur t-testet för MADRS-S, skulle p-värdet hamna på .06 istället för 

.22.  

En annan typ av felkälla, som skulle kunna förklara vad som uppfattas som en 

behandlingseffekt är regression mot medelvärdet, d.v.s. tendensen för individer med extrema 

värden vid första mättillfället att ha mindre extrema värden vid nästföljande mätning. I denna 

studie befann sig hälften (5/10) av deltagarna inom intervallet svår ångest vid förmätningen, 

vilket kan betraktas som höga värden.    

 För beroendevariabeln livskvalitet, mätt med SWLS, fanns endast en marginell 

förbättring mellan för- och eftermätning på gruppnivå. En stor felkälla här kan ha varit hur 

instruktionen formulerats i formuläret. ”Beskriv hur det vanligtvis brukar kännas för dig”, kan 

lika väl tolkas som om det handlar om perioden innan som efter avslutad behandling. För att 

kringgå denna felkälla skulle formuleringen behöva ändras, alternativt skulle 

uppföljningsmätningar behöva administreras.  

 För beroendevariabeln upplevelsemässigt undvikande, mätt med WTP-DI visas en 

mindre ökning mellan mättillfällena. Detta resultat går inte i linje med vare sig resultaten från 

övriga mätinstrument i denna studie eller från de kvalitativa intervjuerna, där deltagarna i stor 

utsträckning visat på ökad acceptans av psykologiskt obehag. Resultatet väcker frågor kring 
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det relativt nya instrumentets begreppsvaliditet, d.v.s. om instrumentets fråga på ett adekvat 

sätt reflekterar det begrepp som det avser mäta. Man kan givetvis även fråga sig om ett 

instrument innehållande endast en fråga kan uppnå en tillräcklig innehållsvaliditet. Dessa 

tveksamheter måste självklart vägas mot vikten av att finna ett instrument som mäter ett 

begrepp som visat sig relevant för att förklara en viktig komponent i den psykiska ohälsan. 

Beträffande WTP-DI, kan sammanfattningsvis inga slutsatser dras förutom att vidare 

forskning behövs för att fastställa om instrumentet är lämpligt för att mäta begreppet 

upplevelsemässigt undvikande. 

 Att deltagarnas skattningar i förmätningen inte korrelerar signifikant (p=<.05) mellan 

något av beroendeinstrumenten MADRS-S, BAI, PSS och SWLS skulle kunna förklaras av att 

varje instrument mäter en separat del av begreppet psykisk ohälsa och att urvalet är heterogent 

med avseende på problematik. En potentiell förklaring till den större samstämmigheten mellan 

skattningarna i beroendevariablerna i eftermätningen skulle kunna vara att en förbättring inom ett 

visst område i den psykiska ohälsan möjliggör för individen att bättre kunna handskas med 

andra, för denne, mindre allvarliga symtom och tvärt om.   

 Individuell analys. Beträffande beroendevariabeln förmågan att ta steg i rätt 

riktning, mätt med Kontrollera kursen finns det inte underlag i mätdata för att kunna föra en 

tillfredsställande resultatdiskussion. Generellt kan dock konstateras att det inte verkar finnas 

några tydliga skillnader i skattningsmönster mellan de som skattat ofta och de som skattat mer 

sällan. Därmed verkar inte reaktivitet, som innebär en förändring i deltagarens beteende till 

följd av användandet av skattningsinstrument (Kazdin, 2010), ha påverkat de deltagare som 

använt sig av instrumentet regelbundet. En visuell tolkning av graferna visar även att det är 

vanligare att skattningarna gått upp under interventionsfasen än att de gått ner. Slutligen 

verkar deltagarnas motivation att arbeta med ett visst område i livet ha påverkat huruvida 

skattningar har gått upp inom det specifika området. En fråga som kvarstår är alltså om 

processkattningarna påverkar behandlingsresultatet eller vise versa.    

 För att besvara frågan huruvida interventionen varit hjälpsam för deltagarna kan dels 

resultatet från gruppanalysen vara till nytta. Men för att fastställa om behandlingen varit 

framgångsrik måste även deltagarnas individuella problematik och orsaken till sökt 

behandling integreras i analysen. I detta urval sökte 9 av 10 behandling för någon form av 

ångest- och stress problematik. Av dessa blev 8 av 9 (89 %) klart förbättrade på just det 

området. Sammantaget kan konstateras att 8 av 10 (80 %) av deltagarna uppnådde en 

förbättring inom det området för vilket behandling sökts. 7 av 10 (70 %) uppnådde t.o.m. en 

kliniskt signifikant förbättring. Därmed kan inte uteslutas att modellen (kombinationsterapin) 
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även skulle vara till stor nytta för behandling av nedstämdhet och depression, då detta inte kan 

sägas ha testats i denna studie.  

Resultaten från de kvalitativa intervjuerna, där deltagarna fritt fick delge sin 

behandlingsupplevelse, samt vilka komponenter som varit hjälpsamma/icke hjälpsamma, 

visar att behandlingen genomgående haft stor inverkan på deltagarnas liv och att den upplevts 

som hjälpsam. Det finns alltid en risk för s.k. demand characteristics (en företeelse där 

deltagaren svarar i enlighet med vad hon tror förväntas av henne) med att ha utvärdering i 

personlig kontakt med behandlaren. Dock ansåg vi att en tillräckligt öppen och accepterande 

relation hade etablerats vid slutstadiet i behandlingen att det inte skulle innebära ett hinder för 

deltagaren att ge ärliga omdömen. I enlighet med terapiformens mål kan konstateras att 

acceptans av tankar och känslor, situationen på arbetet, den egna personen, problematiska 

relationer etc. genomgående var något som deltagarna ansåg att de hade lärt sig under 

behandlingen. Nya perspektiv, förståelse för det egna beteendet, nya verktyg, förhållningssätt 

och ett större mod att våga testa nya beteenden var också återkommande teman i 

utvärderingen. Sammanfattningsvis talar utvärderingarna för att interventionen som bygger på 

ACTs principer också har lett till en förändring hos deltagarna i linje med dessa. 

Anmärkningsvärd var också den tillfredsställelse som de flesta deltagarna (9 av 10) 

kände inför att avsluta terapin efter endast tre face-to-face sessioner, vilket är ett betydligt 

mindre antal än vad som är brukligt i traditionell psykoterapi. En förklaring till detta kan vara 

att deltagarna fick spela en så pass aktiv roll i behandlingen från början till slut att de aldrig 

utvecklade ett klassiskt beroendeförhållande till behandlaren. Detta kan ha medfört en känsla 

av kompetens att kunna arbeta vidare på egen hand även efter terapin avslutats. Att sprida ut 

behandlingen på sex veckor med ett stort material av egna övningar verkar alltså vara en 

fungerande modell.  

Den procentuella betydelsen i behandlingen som av deltagarna tillskrevs face-to-

face-delen varierade mellan 50 % och 90 %. En orsak till en relativ preferens för face-to-face 

delen av interventionen kan ha varit en bristfällig konsensus mellan de två delarna som 

utgjorde interventionen (se diskussionen om begreppsvaliditet i interventionen). För att 

motverka detta kunde större arbete med att förtydliga innehållet i modulerna ha förlagts till 

face-to-face terapin.  

 Slutsatser. Inga slutsatser kan dras om kausala samband mellan intervention och 

behandlingsresultat eftersom denna studie hade en kvasiexperimentell design med låg kontroll 

för ovidkommande variabler. Dock kan vi konstatera att resultatet överensstämmer med 

tidigare forskningsresultat, d.v.s. att psykologisk behandling med ACT som terapiform har en 
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positiv effekt på psykisk ohälsa. Den aktuella kombinationsbehandlingen har, vad vi anser, 

endast små likheter med den psykologiska behandling via internet - med stort terapeutstöd, 

som tidigare testats och resultatet från denna studie kan därmed inte jämföras med resultat 

från tidigare forskning. Däremot kan vi se fördelar med den behandling som studien 

omfattade beträffande kostnad och effektivitet, framför allt för personer med ångest och 

stressproblematik. Tre face-to-face sessioner utspridda på sex veckor i kombination med en 

kostnadsfri smartphone-applikation är relativt liten tid och kostnad för en psykoterapeutisk 

behandling. Detta skulle tala för införandet av liknande behandlingar inom primärvården samt 

att vidareutveckla och testa interventionen i större skala.  

Metoddiskussion 

 Design. Studien var av en single-subject design där 10 deltagare fungerade som sin 

egen kontroll. Single-subject eller single-case studier har ofta använts som ett steg i 

utvecklandet av nya behandlingar och terapeutiska tekniker och single-case studier som 

uppfyller kriterierna för experimentell design kan lika väl som mellangrupps-designer 

demonstrera kausalitet samt kontrollera för hot mot den interna validiteten (Kazdin, 2010). 

Detta innebär att om single-case studien designas på ett korrekt sätt, med rigorös kontroll för 

att säkra den interna validiteten med t.ex. randomisering av startpunkt för införandet av 

interventionen, multipla baslinjer, flertalet skattningar vid baslinje, interventionsfas och 

eftermätningar, ska slutsatser kunna dras beträffande interventionens effekter på deltagarna. 

Ett av kraven för den experimentella single-case studien är att ha flertalet mättillfällen, 

eftersom effekten av behandlingen jämförs på en och samma individ (ibid.). I denna studie har 

upprepade mätningar inte gjorts vare sig före (s.k. baslinjemätningar) eller efter 

interventionens implementering, vilket innebär ett avsevärt validitetshot och gör att studien 

inte uppfyller det viktigaste kravet för experimentell design. I och med frånvaron av 

upprepade mätningar före och efter interventionen så har det inte varit möjligt att upptäcka 

stabilitet eller trender i skattningsresultaten. En uppvisad stabilitet i baslinjemätningarna 

skulle annars ha fungerat som ett bevis för att ingen systematisk påverkan på 

beroendevariablerna skett under denna fas, vilket i sin tur skulle ha varit en lämplig kontroll 

för historie-effekter. En uppvisad trend i mätningarna under interventionsfasen skulle ha 

utgjort bevis för att förändringar uppstått när, och endast när interventionen sattes in.  

Kazdin (2010) menar vidare att datainsamling vid endast två tillfällen, för- och 

eftermätning, även medför andra betydande hot mot den interna validiteten. Särskilt svårt är 

det att utesluta regressionseffekter, testningseffekter eller instrumentella förändringar. Vid 
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upprepade mätningar hade eventuella skillnader mellan för- och eftermätningar som orsakats 

av dessa redan uppstått innan införandet av interventionen.  

En styrka i denna single subject studie är det faktum att vi kunnat samla in en stor 

mängd information om hur interventionen påverkat deltagarna på individnivå. Dels under 

intervjun som skedde efter behandlingens slut och dels under face-to-face sessionerna kunde 

vi följa och inhämta information om varje individs process. Det är ett känt faktum att 

individuella skillnader ofta döljs i mellangruppsdesigner.   

Att införandet av interventionen för deltagarna skedde på olika tidpunkter i denna 

studie kan ha styrkt den interna validiteten och motverkat historie-effekter då detta till viss 

mån kan ha minskat risken för att externa händelser mellan för- och eftermätning ska ha 

orsakat förändringar i beroendemåtten. Dock skedde ingen randomisering i och med att 

behandlingen för varje deltagare påbörjades så snart som möjligt efter att en intresseanmälan 

kommit in. Enligt Kazdin (2010) innebär enbart det faktum en studie innehåller flera deltagare 

en viss kontroll för historie- och mognadseffekter.  

Att inkludera alla som anmält intresse att delta i studien var dels i syfte att höja den 

externa validiteten och dels för att se om behandlingen kunde ha en positiv effekt på den 

mångfald av problematik som kan fångas upp av primärvården. Valet att ha så generösa 

inklusionskriterier innebar dock att somliga av deltagarna medicinerade och/eller nyligen haft 

samtalskontakt med kurator. Dessa faktorer kan ha fungerat som ovidkommande variabler på 

utfallet.  

Vad som ytterligare kan ha styrkt den externa valditeten i studien vad att 

interventionen administrerades på den vårdcentral där deltagarna först sökt hjälp. Trots att alla 

deltagarna var medvetna om att de deltog i en studie, föreföll de flesta inte ha upplevelsen av 

att ingå i en studie, vilket troligtvis har minskat risken för demand characteristics.  

Sammanfattningsvis medför dock bristerna i studiens design att vi måste tolka 

resultatet på gruppnivå med försiktighet och kan således inte med säkerhet dra slutsatsen att 

just vår typ av behandling orsakat förändringar i beroendemåtten som inte en slumpmässig 

behandling skulle ha åstadkommit, eller ingen behandling alls.  

 Interventionen. Ett försök att säkra begreppsvaliditeten i interventionen var att hålla 

behandlingen till manualen, där varje del var noga vald, i samarbete med auktoriserad ACT-

terapeut, för att överensstämma med ACTs principer. Majoriteten av de övningar som ingår i 

manualen är kända övningar som utvecklats och prövats av etablerade utövare och forskare 

inom området. En ytterligare åtgärd hade kunnat vara att låta de sessioner som hölls filmas 

och kodas av etablerad ACT-terapeut med avseende på ACT-kompatibilitet.  
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Smartphone-applikationen granskades också med hänsyn till ACT-överensstämmelse 

innan studien påbörjades. Vissa anmärkningar på materialet gjordes, som senare även 

ändrades. Dock hann ändringarna aldrig göras inom tidsramen för studien vilket påverkade 

överensstämmelsen mellan interventionens bägge komponenter. Mer övergripande kan denna 

bristfälliga konsensus ha påverkat behandlingsresultatet i negativ riktning om den medfört 

svårbegripligheter i behandlingen.   

I och med att studien endast hade en betingelse, kan inte uteslutas att någon av 

behandlingens ingående delar varit verkningslös. Ett försök att undersöka effekten av 

respektive ingående del var skattningen som deltagarna fick göra med avseende på detta. Ett 

mer tillförlitligt mått på komponenternas respektive betydelse för utfallet hade givetvis varit 

ett standardiserat och validerat instrument för behandlingsutvärdering.  

 Deltagare. Studien hade få exklusionskriterier vid rekryteringen av deltagarna, vilket 

resulterade i ett heterogent urval. Ett heterogent urval är också att föredra eftersom det 

minskar risken för att historia eller mognad skulle kunna förklara behandlingseffekten. 

 Urvalet hade en ojämn könsfördelning (80 % kvinnor och 20 % män). Även om 

kvinnor är överrepresenterade i populationen som lider av psykisk ohälsa så är fördelningen 

något skev. Generellt gjorde vi ändå bedömningen att urvalet, med alla demografiska 

variabler (inkluderat kön) invägda, var representativt för populationen: vårdsökande för 

behandling av psykisk ohälsa inom primärvården.   

Orsaken till att inget deltagarbortfall fanns i studien kan ha varit face-to-face 

kontakten, som bekant leder till färre avhopp jämfört med terapi enbart via internet. Mortality, 

innebär annars ett hot mot den interna validiteten, som i föreliggande studie kunde undvikas.  

 Mätinstrument och databearbetning. Befogad kritik av valet av mätinstrument i 

denna studie är att endast två instrument valts som mäter ACT-specifika begrepp. Att 

utvärdera en ACT behandling utan adekvata instrument är ett missgrepp som vi efter 

genomförd studie beklagar. Ett av de valda instrumenten, WTP-DI är dessutom relativt nytt 

och obeprövat. En potentiell tolkning av de oväntade resultat som testet gav är att deltagarna 

efter fullföljd terapi fått insikten att de ”måste leva med sina oönskade privata upplevelser” 

och därför skulle fått en ökad motivation att ”köpa sig fria” från dessa. Detta i sin tur behöver 

inte utgöra bevis för inacceptans eller ett upplevelsemässigt undvikande. 

Syftet med processmätningarna var att se hur behandlingen påverkade 

beroendevariablerna över tid. Dock orsakade administrativa missar vid studiens 

inledningsskede att dessa skattningar endast inkom sporadiskt från vissa deltagare, från andra 

uteblev skattningar helt. Orsaken till den stora variationen i skattningsfrekvens från deltagarna 
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kan även ha varit känslan av att inte ingå i en studie (se diskussionen om design) och därmed 

att inte se behovet av utvärdering. Ytterligare skäl till det stora bortfallet av skattningar kan ha 

varit instrumentets brist på face validity, att deltagarna inte uppfattat det som relevant för 

behandlingen och därmed haft en bristande motivation att skatta. Den stora variationen i antal 

skattningar som fanns för varje deltagare försvårade hur som helst databearbetningen av 

processmåtten vilket gjorde att vi valde att redovisa data endast på individnivå. Troligtvis 

hade tydligare och mer kortfattade instruktioner om mätningarnas relevans i utskicket till 

deltagarna innan studiens påbörjan varit tillräckligt för en markant ökad svarsfrekvens.  

Gällande administrering av processmått, finns det ett visst belägg för att göra detta 

med försiktighet, inte minst processmått som även används i terapeutiskt syfte. Reaktivitet (se 

diskussion om individuell analys) är annars en variabel som kan försvåra tolkningen av 

behandlingsresultatet.  

Den kvalitativa utvärderingen av studien, intervjun, var inte planerad när studien 

inleddes. När väl behandlingarna påbörjats ansåg vi dock att den kunde ge viktig information 

för utvecklandet av smartphone-applikationen och för att skapa teoretiskt underlag för 

kommande studier. Med vetskap om att upplevelsen av behandlingen påverkar 

behandlingsresultat, (Nordgreen et al., 2012) ansåg vi att viktiga frågor att ställa till 

deltagarna var bl.a. hur de upplevde kombinationsbehandlingen och mer specifikt dess 

ingående delar. En standardiserad och mer strukturerad form att mäta 

behandlingstillfredsställelse hade försett oss med ett mer tillförlitligt mått, dock möjliggjorde 

vår metod en mer öppen utvärdering som vi tror passade våra syften bättre.  

 Det finns ingen signifikant korrelation mellan deltagarnas skattade 

behandlingstillfredsställelse och skillnaden mellan för och eftermätning från något av 

beroendeinstrumenten. Detta kan eventuellt delvis förklaras av den takeffekt som fanns i 

skattningarna 1-10 beträffande hjälpsamhet i behandlingen. Ingen av deltagarna skattade 

under 6. Användandet av ett standardiserat mätinstrument för att utvärdera den upplevda 

hjälpsamheten i behandlingen hade givit bättre underlag för att testa samband. Inte heller 

finns det någon signifikant korrelation mellan aktivitetsgrad i modulerna och 

behandlingsutfall. En förklaring till detta kan vara att det är svårt att i antal timmar/vecka 

uppskatta den faktiska tid som spenderats på materialet. Det kan också vara så att de som 

spenderat lite tid på arbetet med modulerna istället varit bättre hjälpta av face-to-face 

sessionerna. Här hade en tidpunktsangivelse för in och utloggning i programmet kunnat ge ett 

mer exakt mått på aktivitetsgrad.  
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Implikationer för framtida forskning 

 Resultatet från denna pilotstudie har visat att interventionen 

(kombinationsbehandlingen med smartphone-applikation och face-to-face terapi med ACT) 

har lett till värdefulla förbättringar för deltagarna med avseende på den psykiska hälsan.  

 Den åtgärd som ligger närmast i tiden som kan knytas till den aktuella studien är att 

administrera uppföljningsmätningar. Då eftermätningarna gjordes väldigt nära inpå avslutad 

behandling och med anledning av de missledande formuleringar i beroendemåtten som vi 

omnämnt i diskussionen, kan det vara av stor vikt att se om ytterligare förbättringar skett i 

beroendevariablerna.   

 Då behovet av kostnadseffektiva behandlingar för psykisk ohälsa är stort (SLL, 

2011a; Socialstyrelsen, 2010) finns det goda skäl att i mer omfattande skala och med bättre 

kontroll för att säkra den interna validiteten, utvärdera interventionen vidare. Som nämnts i 

diskussionen kan också vidare utvärdering behövas för att fastställa om instrumentet WTP-DI 

är lämpligt för att mäta begreppet upplevelsemässigt undvikande. 

 Det är viktigt att inte överbehandla dem som söker vård för psykisk ohälsa. Relevant 

kan därför vara att göra en mer gedigen analys av interventionens ingående delar för att 

utesluta att någon komponent bidragit obetydligt till behandlingsresultatet.  

 Att ständigt utvärdera och utveckla befintliga terapiformer är nödvändigt, inte bara 

för den enskilda individen och den hjälp som vi vill kunna erbjuda utan för psykologin som 

vetenskap. Därför är det väsentligt att fortsätta att jämföra effekten av olika terapiformer med 

varandra, exempelvis att jämföra interventionen med en liknande baserad på KBT. Viktigt är 

även att vara öppen för att integrera nya metoder i redan befintliga terapier. ACT är en 

pragmatisk terapiform under ständig utveckling, som inte gör anspråk på fulländning. Denna 

utgångspunkt bör alltid finnas som en överordnad grundprincip i all psykologisk forskning.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Mätinstrumentet Villighet att betala (svensk översättning av Willingness To Pay, WTP). 

 

Villighet att betala 

 

1. 

Tänk dig att du kunde betala pengar och slippa alla obehagliga tankar 

och känslor. Hur stor del av din månadsinkomst skulle du betala för 

att bli fri från dina obehagliga tankar och känslor varje månad under 

resten av ditt liv? Välj nedan det mesta du skulle vara villig att 

betala för att garanterat vara fri från detta obehag varje månad. När 

du besvarar denna fråga så kom ihåg att det du betalar kommer att 

minska mängden pengar du har att spendera på andra saker. Några 

exempel på hur stor andel av månadsinkomsten människor tenderar att 

spendera på varor och tjänster inkluderar: 

8% för mat varje månad, och 30% för bostad varje månad. 

 

0% av min månadsinkomst 

1% av min månadsinkomst 

2% av min månadsinkomst 

5% av min månadsinkomst 

10% av min månadsinkomst 

15% av min månadsinkomst 

Mer än 15% av min månatliga intäkter 

 

 

2. 
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Hur säker är du att du skulle betala detta belopp om man bad dig att 

göra det just nu? 

1 -Är helt säker 

2 -Väldigt säker 

3 -Ganska säker 

4 -Är inte så säker 

5 -Är inte alls säker 

 

3. 

Hur svårt var det att svara på dessa frågor? 

1 -Mycket svårt 

2 -Ganska svårt 

3 -Varken svårt eller lätt 

4 -Ganska lätt 

5 -Mycket lätt 
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Bilaga 2, Behandlingsinbjudan 

Hej! 

 

Jag vill hälsa dig välkommen att delta i ACT 4 Life och i den här studien. Du har kommit hit 

för att du har sökt hjälp vid vårdcentralen för att hantera någonting som är svårt eller för att 

förändra någonting i din nuvarande livssituation. Jag hoppas att vår kontakt och det material på 

webbsidan som du kommer att arbeta med kan vara till hjälp för dig. 

 

Tanken med upplägget av den här behandlingen är att låta materialet på webbsidan och vår 

kontakt komplettera varandra. Därför är det bra att du under behandlingstiden går igenom allt 

material, gör alla övningar och reflekterar kring vad som fungerar bäst för dig. Du får prova dig 

fram. Under de träffar som vi planerar in kan du få tid att ställa frågor om det är delar av 

materialet du inte förstår/tycker är svårt. 

 

I slutet av varje modul finns det en kort utvärdering som du kan fylla i när du gått igenom 

innehållet i den modulen. Det är helt valfritt om du väljer att skicka in utvärderingen. 

 

Min uppmaning till dig är att börja med att gå igenom START-modulen och därefter modul 1. Du 

kan titta på hela materialet när du vill, men börja med dessa delar eftersom de ger en 

bra introduktion. 

 

En rekommendation från mig är att ta god tid på dig att jobba med varje modul. Det går att jobba 

sig igenom allt material på en dag. Men tanken är att varje modul ska ta ca en vecka att arbeta 

med om man gör det grundligt.  

 

Jag föreslår att du börjar arbeta på egen hand med materialet så snart du kan. Om möjligt redan 

idag. Och att vi bokar in en tid att ses för vår första behandlingssession. Det är tänkt att vi ska ses 

under tre sessioner sammanlagt under några veckor. Varje session tar ca 1 timma.  

 

Jag har bifogat ett dokument "Infoblad Värderingar" med lite information som kan vara till nytta 

för dig när du påbörjar behandlingen. Läs gärna igenom den innan du börjar.  

 

Inloggningsuppgifter: 

Gå in på sidan http://www.kbtvision.com/actmobil/ 

Användarnamn: X 

Lösenord: X 

 

Vänliga hälsningar 

Rebecka DecaVita/Emelile DecaVita, Psykologkandidat (Vårdcentralens namn) 

 

 

 

 

 

http://www.kbtvision.com/actmobil/
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Bilaga 3, Informationsblad om värderingar 

 

Kort guide till Värderingar 

 

I webbmaterialet som du får tillgång till finns, under rubriken ”Dagliga övningar”, en övning som 

heter ”Kontrollera kursen”.  

 

Under hela behandlingen kommer du att göra skattningar inom fyra områden som ofta är viktiga i 

människors liv: arbete/utbildning, fritid, relationer och egenvård/hälsa. Börja med att fundera vad 

som är viktigt för dig inom varje område. Vad är din värderade riktning? Hur vill du vara inom 

respektive område? Föreställ dig hur du allra helst skulle vilja leva ditt liv inom det här området. 

 

Din värderade riktning ska inte beskrivas som ett konkret mål utan som en riktning du alltid kan 

utvecklas mot. Att gifta sig kan vara ett mål du har i livet, medan din värderade riktning kan vara 

att vara en ärlig och kärleksfull partner. Att följa med din dotter eller son på fotboll kan vara ett 

mål, medan att vara en närvarande och intresserad förälder kan vara en beskrivning av din 

värderade riktning. En värderad riktning är något som vi tänker oss är ganska stabilt över tid. Du 

kanske upplever att det är svårt att formulera just det som du vill att ditt liv ska handla om inom 

ett visst område. Skriv i så fall det du kommer på och ändra senare om du kommer på något som 

bättre beskriver din värderade riktning inom det området. 

 

Skriv din egen värderade riktning för varje område. Det är vad du själv värdesätter och hur du vill 

leva som är viktigt. 

 

Arbete/utbildning: 

 

 

 

Fritid: 

 

 

 

Relationer:  
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Egenvård/hälsa:  

 

 

 

Daglig skattning utifrån värderad riktning 

Utgå från de värderade riktningar du skrivit ovan. Din uppgift är nu att göra en skattning (från 0 

till 10) av hur nära du levt dessa värderade riktningar det senaste dygnet. Tänk dig att din 

värderade riktning motsvarar 10. Om du levt precis så som du vill leva inom ett område, så skattar 

du alltså 10 inom det området. Om du upplever att du inte alls levt på det sätt som du vill leva, om 

du inte alls har haft kontakt med din värderade riktning, så skattar du 0. Och om du upplever att 

du till viss del levt så som du vill leva så gör du en skattning någonstans mellan 0 och 10, som 

bäst motsvarar din upplevelse av att leva enligt din värderade riktning inom det området. 

 

I hur hög grad har du levt enligt din värderade riktning inom respektive område det senaste 

dygnet? Skatta 0-10. 

 

Arbete/utbildning: 

 

Fritid: 

 

Relationer: 

 

Egenvård/hälsa: 

 

Gör alltså en skattning inom respektive område varje dag. Du kan enklast kopiera de fyra 

områdena och varje dag skicka ett mail med en skattning för varje område till mig.  

 

Vänliga hälsningar 

Rebecka DecaVita/Emelie DecaVita 

(Vårdcentralens namn) 

 

 

 

 

 


