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Sammanfattning 
 
Denna uppsats är uppdelad i två delstudier där syftet med delstudie ett var att 
utarbeta ett tinnitusspecifikt självskattningsformulär för acceptans, samt 
undersöka dess psykometriska egenskaper, normer och faktorstruktur. Syftet 
med delstudie två var att bland tinnituspatienter undersöka det prediktiva värdet 
av acceptans avseende senare tinnitusbesvär och livskvalitet, när man 
kontrollerar för depression och ångest. Detta då acceptans i en rad studier visat 
sig vara relaterat till ett antal mått på livskvalitet, psykopatologi, stress, smärta, 
jobbprestation och negativ affektivitet (Hayes, Luoma et al., 2006).  
 
Delstudie två var en longitudinell korrelationsstudie med ett tidsintervall på 7 
månader. Deltagarna i studierna var tinnituspatienter från Öronmottagningen på 
Universitetssjukhuset i Linköping och uppgick i delstudie ett till 77 personer och 
i delstudie två till 47.  
 
Resultaten i delstudie ett visar att ett tinnitusspecifikt acceptansmått kunde 
utarbetas med adekvat frekvensdistribution samt god intern konsistens och test-
retest reliabilitet. Detta acceptansmått har två faktorer där den första är activity 
engagement och den andra är tinnitus willingness.  
 
Resultaten i delstudie två visar att såväl specifik som generell acceptans har ett 
starkt signifikant samband med senare tinnitusbesvär och ett måttligt signifikant 
samband med senare livskvalitet. Vid partiell korrelationsanalys och multipla 
regressioner visar det sig dock att utfallsvariablernas baslinjevärden är de mått 
som bäst predicerar utfallet vid uppföljningen. Slutsatsen blir att acceptans 
prediktiva förklaringsvärde avseende tinnitusbesvär och livskvalitet försvinner 
när baslinjevärden på dessa utfallsvariabler tas med i beräkningen. 
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Tinnitus och acceptans : effekter på tinnitusbesvär och livskvalitet 
 

Tinnitus är ett fenomen där man upplever ett ljud som inte har någon yttre källa 
(Hallam, Rachman & Hinchcliffe, 1984). Tinnitus är inte en sjukdom utan ett 
symtom med heterogen etiologi och fenomenologi (Andersson, 2000). I de flesta 
fall är tinnitus associerat med en hörselskada orsakad av buller eller åldrande 
(Eggermont & Rooberts, 2004). Tinnituspatienter beskriver ofta ljuden som 
ständigt närvarande ringande, tjutande eller brusande (Andersson, 2000). Det 
finns ett antal medicinska och psykologiska behandlingar som prövats för 
tinnitus där några har en viss dokumenterad effekt medan andra saknar 
långsiktigt dokumenterad effekt. Syftet i de medicinska behandlingarna har varit 
att avlägsna eller minska symtomet tinnitus medan den psykologiska 
behandlingen snarare ämnat minska de psykiska obehag som följer av 
symtomet. Den psykologiska behandlingsform som har bäst stöd i forskningen 
är kognitiv beteendeterapi (Andersson & Lyttkens, 1999). Angående 
tinnituspatienters hanterande av sina besvär fann Andersson, Kaldo, Strömgren 
och Ström (2004) i en korrelationsstudie att olika copingstrategier var 
associerade med större tinnitusbesvär. Undantaget var acceptans som visade ett 
samband i motsatt riktning.  Författarna diskuterar vikten av att lära 
tinnituspatienter diskriminera mellan när kontrollstategier är funktionella och 
när acceptans är lämpligare.  
 
Acceptans är ett begrepp som är mycket allmänt förekommande bland 
allmänheten, ofta i betydelsen tolerera, stå ut med eller resignera inför 
svårpåverkade faktum. Begreppet har också använts länge använts i psykologin 
inom traditioner som den humanistiska, psykoanalytiska och existentiella 
(Rogers, 1961; Freud 1920/1966; Yalom, 1980). Idag har begreppet acceptans 
kommit att användas i beteendeterapeutiskt orienterad klinisk psykologi och 
empiri kring begreppet växer fram inom denna falang (Hayes, Strosahl & 
Wilson, 1999). Acceptans definieras i denna tradition som en villighet att 
uppleva privata händelser som känslor, tankar och fysiologiska skeenden fullt ut, 
utan att försöka manipulera, fly från, undvika eller värdera innehållet i 
upplevelsen (Hayes, Strosahl et al., 1999). Det har i ett antal studier visat sig att 
acceptans bland annat har ett samband med lägre nivå av tvångsmässighet, 
depression och ångest (Marks & Woods, 2005), bättre mentalt välbefinnande 
(Viane et al., 2003), färre vårdbesök relaterade till smärtbesvär och färre 
utskrivna smärtlindrande mediciner (McCracken, Carson, Eccleston & Keefe, 
2004). Detta bara som några exempel på de gynnsamma effekter som i 
forskningen tycks förknippade med acceptans. 
 
Inför denna studie fanns ett intresse av att undersöka huruvida acceptans var en 
strategi som kunde ge gynnsamma utfall för tinnituspatienter och som i 
förlängningen eventuellt borde inkluderas i den psykologiska behandlingen av 
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denna patientkategori. Detta undersöktes i två samordnade studier där den ena 
var av experimentell design (Östergren, 2005) och den andra utgörs av denna 
longitudinella korrelationsstudie. Dessa studier är de första att undersöka 
acceptans hos en tinnituspopulation.  
 
Tinnitus 
Tinnitus är ett symtom som kan uppstå vid en mängd olika perifera eller centrala 
förändringar i hörselsystemet (Andersson, 2000). Ordet härstammar från latin 
och betyder klingande ringning, klirr eller skrammel. Ljud utan yttre ljudkälla är 
ett relativt vanligt fenomen och kan upplevas av de flesta någon gång. När 
normalhörande i en studie (Tucker et al., 2005) fick sitta i ett tyst rum under 20 
minuter upplevde 64% av dem någon form av tinnitusliknande ljud. Författarna 
jämför detta resultat med dem från en liknande studie av Heller och Bergman 
(1953) där dessa fann att 94% av samplet upplevde någon form av ljud (Tucker 
et al., 2005). Troligtvis utgörs en stor del av dessa förnimmelser av kroppsegna 
ljud. Ljuden är dessutom troligen lättmaskerade av vardagens ljud och kan 
därför inte kallas tinnitus i egentlig mening (Andersson, 2000). Tinnitus innebär 
istället ett ljud som pågår mer eller mindre konstant (Andersson, 2000). De 
flesta som har tinnitus upplever det inte som något handikapp utan tycks hantera 
tinnitus på egen hand, detta medan en mindre grupp upplever sig mycket 
besvärade och söker hjälp (Andersson, Baguley, McKenna & McFerran, 2005). I 
Göteborg genomfördes en studie där drygt tvåtusen slumpmässigt utvalda 
personer besvarade frågor om tinnitus (Axelsson & Ringdahl, 1989). Resultaten 
visade att uppskattningsvis 14.2% av befolkningen hade tinnitus, varav ungefär 
3% av befolkningen hade besvärande tinnitus. En senare svensk epidemiologisk 
studie av Johansson och Arlinger (2003) hade ett slumpvis utvalt sample där 590 
deltagare valde att svara på hörselrelaterade frågor. I denna studie befanns 
prevalensen av tinnitus ligga på 13.2%. Andersson et al. (2005) sammanfattade 
forskningsläget som att prevalensen för tinnitus i västvärlden ligger på omkring 
10-15 % av befolkningen, varav 0.5-3% är klart besvärade.  
 
Tinnitus tros uppkomma av ett flertal olika orsaker varav vissa är kända och 
andra okända (Andersson, 2000). Oftast förekommer tinnitus tillsammans med 
en hörselnedsättning, i vissa fall en dold sådan (Tyler, 1997). Det hörselproblem 
som tinnitus oftast är kopplat till är bullerskador. Även andra problem i 
hörselsystemet samexisterar dock med tinnitus, det handlar om Ménières 
sjukdom, godartad tumör vid balans- och hörselnerven (akustikusneurinom), 
inflammationer/infektioner i hörselsystemet samt ärftlig eller åldersbetingad 
hörselnedsättning eller dövhet (Andersson, 2000). Även vaskulära tillstånd där 
blodcirkulationen i örat av olika skäl störs kan ge upphov till tinnitus, liksom 
kramper i öronmuskeln tensor tympani eller stapediusmuskeln (Andersson, 
2000). Otoskleros heter en bensjukdom i mellanörat som gör att hörselbenen 
mjuknar, där tinnitus kan bli en av följdverkningarna. En mycket liten andel 
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patienter har otoakustiska emissioner som orsak till tinnitus, där signaler 
spontant sänds ut av hörselsnäckan och kan mätas objektivt.  
 
Andra orsaker till tinnitus kan vara trauman såsom skallskador eller 
whiplashskador, vissa typer av mediciner med acetylsalicylsyra samt felaktigt 
bett (Andersson, 2000). Även psykologiska orsaker har diskuterats. McKenna 
och Andersson (1998) framhåller i sin stress-sårbarhetsmodell över tinnitus att 
en krävande livssituation eller historik kan göra den tinnitusdrabbade mer sårbar 
för att uppleva tinnitus som besvärande medan det är mindre troligt att 
psykologiska kriser på ett direkt sätt orsakar tinnitus. Ångestsjukdomar, 
psykosocial stress och låga skattningar på allmän funktionsnivå tycks vara 
prediktiva riskfaktorer för att utveckla allvarliga svårigheter med tinnitus 
(Holgers, Zöger & Svedlund, 2004). I en studie av predisponerande 
psykosociala och personlighetsfaktorer vid tinnitus undersöktes patienter med 
nyligt uppkomna tinnitussymtom longitudinellt (Lagenbach et al., 2004). Det 
visade sig att sömnsvårigheter attribuerade till tinnitus, ångestnivå samt 
tillfredställelse med livet tillsammans förklarade 56 % av variansen i 
tinnitusbesvären vid uppföljningen.  

Det är svårt att komma med några säkra slutsatser om tinnitus utveckling över 
tid då det endast finns ett fåtal studier som följt tinnitus normalförlopp, varav de 
flesta bygger på retrospektiv rapportering (Andersson, Baguley, et al., 2005). 
Besvären har visat sig både kunna minska, variera och öka över tid. I en 
longitudinell studie med äldre tinnitusdrabbade (Rubenstein, Österberg & 
Rosenhall, 1992) fann man stora svängningar över loppet av fem år. 
Förändringarna skilde sig åt mellan könen. För 58%  av kvinnorna hade 
besvären minskat, vilket var fallet för 39% av männen. För 25% av kvinnorna 
hade tinnitus istället förvärrats, en utveckling som väntade 8% av männen.  

Teorier och förklaringsmodeller. Den moderna forskningens försök att 
skapa sig en teoretisk förståelse av fenomenet tinnitus kan i dag delas upp i 
medicinska teorier, psykologiska teorier och det som kallas den 
neurofysiologiska modellen (Andersson, 2000).   
 
Medicinska teorier berör framförallt var i hörselsystemet som tinnitus uppstår. 
Man önskar lokalisera felen för att kunna rätta till dem. Tyler (1997) delar in 
tinnitus i två grupper utifrån dess huvudsakliga orsaker. Den ena gruppen utgörs 
av tinnitus relaterad till mellanörat med hörselbenet, muskler såsom tensor 
tympani och stapediusmuskeln samt vaskulära problem. Den andra gruppen 
utgörs av tinnitus orsakad av problem relaterade till innerörat och sensoneural 
hörselnedsättning när hårceller, hörselnerver och eller den kemiska balansen i 
innerörat rubbats. Numer är intresset växande bland medicinska tinnitusforskare 
att fokusera på kortikala funktioner (Andersson, 2000). Den så kallade grind-
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kontroll teorin har tillämpats på tinnitus där hjärnans exekutiv påverkar vilka 
signaler som uppmärksammas. Denna utveckling bäddar för ett samarbete 
mellan de medicinska och psykologiska paradigmen. Man har bland annat börjat 
mäta hjärnaktivitet hos tinnituspatienter med hjärnstamsaudiometri samt SPECT 
och PET-avbildningar. Att centrala strukturer såsom hörselkortex och strukturer 
kopplade till emotionella processer och uppmärksamhet är involverade i tinnitus 
bekräftas av hjärnavbildningsstudier (Eggermont & Roberts, 2004; Andersson, 
Baguley et al., 2005). Neurovetenskapliga forskare tycker sig börja förstå hur 
tinnitus genereras i samband med hörselnedsättning (Eggermont & Roberts, 
2004). Resultaten från djurstudier indikerar att tinnitus orsakas centralt och 
antagligen är relaterad till en förändrad balans mellan inhiberande och 
exiterande transmittoraktiviteter i mellanhjärnan, hörselkortex och 
hjärnstammen (Eggermont & Roberts, 2004). Enligt Eggermont och Roberts 
(2004) leder hörselnedsättning till en kortikal omstrukturering av toner med 
höga frekvenser som ligger nära hörtröskeln, så att dessa toner blir 
överrepresenterade. I och med en reducerad intrakortikal inhibering möjliggörs 
ökad neural synkronitet vilket i förlängningen leder till perception av ljud som 
inte finns. Eggermont och Roberts (2004) nämner att vissa typer av tinnitus där 
ljuden kan regleras med ögon- eller käkrörelser eller där ingen hörselnedsättning 
föreligger kan motsvaras av mer multimodala interaktioner. Detta är något som 
Cacace (2002) tagit fasta på. Han presenterar forskning kring hur de 
somatosensoriska och auditoriska modaliteterna kan samverka vid tinnitus och 
hur multimodala nätverk är involverade vid genererandet och vidmakthållandet 
av vissa former av tinnitus. 

Hallam, Rachman och Hinchcliffe (1984) förde fram en psykologisk teori om att 
tinnitus grundar sig i bristande habituering till ljudet. Detta skulle kunna bero på 
att ljudet har en känslomässig innebörd, att det varierar oförutsett, eller att 
nervsystemet är påverkat. Det finns med ett undantag ingen empirisk prövning 
av Hallams teori och den enda genomförda studien gav inte stöd åt modellen. Ett 
annat sätt att se på tinnitus utifrån en psykologisk referensram utgörs av stress-
sårbarhetsmodellen (McKenna & Andersson, 1998). Enligt denna modell kan 
tinnitusbesvär förstås utifrån interaktionen mellan en individs sårbarhet med den 
aktuella stressnivån. Sårbarheten består av biologiska och psykologiska 
predispositioner som ökar risken för att utveckla problem. Stress utgörs av 
tillförda faktorer som hotar det psykiska och fysiska välmåendet. En mer sårbar 
person klarar enligt denna modell mindre påfrestningar innan den utvecklar 
problem. Optimism har exempelvis i studier visat sig vara en skyddande 
bakgrundsfaktor som har en positiv inverkan på hanterandet av tinnitus 
(Andersson, 1996) medan man funnit visst stöd för att perfektionism är relaterat 
till större besvär (Andersson, Airikka, Buhrman, & Kaldo, 2005). I linje med 
detta har man funnit att tinnitusdrabbade som söker hjälp uppvisar fler 
psykiatriska symtom än de som inte gör det (Attias et al., 1995). Men även de 
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som inte sökte hjälp hade fler psykiska problem än en kontrollgrupp utan 
tinnitus. Den upplevda tinnitusstyrkan var dock lägre för de hjälpsökande än de 
icke-hjälpsökande.  
 
Den neurofysiologiska modellen av Jastreboff och Hazell bygger från början på 
djurförsök där man inducerat tinnitusbesvär hos råttor med hjälp av salicylsyra 
(Jastreboff, Brennan, Coleman & Sasaki, 1988). Modellen är neurofysiologisk i 
den bemärkelsen att man tydligt resonerar kring hjärnans betydelse för hur 
tinnitus uppfattas. Modellen är ett försök att sammanföra neurovetenskap och 
inlärningspsykologi. Enligt teorin kan källan till tinnitus inte tas bort och av den 
anledningen gäller det att inrikta sig på hur signalerna om tinnitus från 
hörselsystemet filtreras och uppmärksammas av kortex. Det sensoriska inflödet 
filtreras utan vår medvetna inverkan där signaler som är nya eller viktiga för oss 
når medvetandet och leder till inlärda reaktioner. Tinnitus blir besvärande först 
om den aktiverar det limbiska systemet och det autonoma nervsystemet. 
Tinnitus som inte på detta sätt är förknippad med en känslomässig reaktion blir 
inte ett medicinskt problem då patienten inte upplever den som besvärande. Det 
är enligt denna modell därför reaktionen på tinnitus och inte den sensoriska 
upplevelsen som bör fokuseras i behandling. Detta sker då genom avbetingning 
eller ominlärning av tinnitusrelaterade reaktioner. Ännu så länge är 
forskningsstödet för teorin ganska ringa, men senare studier med 
hjärnavbildning ger den ett visst stöd (Andersson, 2000).  

 
Tinnitusbesvär. Bland tinnituspatienter är det vanligt att ha problem med 

extrem ljudkänslighet, hyperakusis. Med en samtida hörselnedsättning kommer 
också andra svårigheter. Tinnitus har också funnits vara relaterat till ett antal 
kognitiva och känslomässiga besvär.  
 
Ett flertal studier har funnit att svår tinnitus ofta leder till 
koncentrationssvårigheter (Sanchez & Stephens, 1997; Tyler & Baker, 1983). I 
en svensk tinnituspopulation uppgav 70% sig ha svårigheter med 
koncentrationen (Andersson, Lyttkens & Larsen, 1999). Det är dock otillräckligt 
kartlagt på vilket sätt tinnitus påverkar koncentration och andra kognitiva 
funktioner. I dagsläget bygger data framförallt på att tinnituspatienterna själva 
uppger sig ha svårigheter att hålla tråden vid läsning, bli uttröttade vid 
koncentrationskrävande arbete samt följa med i samtal eller vad som sägs på 
TV. Några studier som undersökt kognitiv förmåga är dock genomförda. 
Tinnituspatienters reaktionstid inför ljud har undersökts med resultaten att 
tinnituspatienter reagerade snabbare för en ton som matchade deras 
tinnitusfrekvens än en kontrollgrupp (Goodwin & Johnson, 1980). Man fann 
inga skillnader i reaktionstid på andra frekvenser. Detta fynd har delvis 
bekräftats i en senare studie där man dock uteslöt patienter som visade tecken på 
nedstämdhet vilket sätter generaliserbarheten i fråga då många tinnituspatienter 
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har problem av sådan art (Andersson, 2000). I en studie på uppmärksamhet med 
mellangruppsdesign fick 46 försökspersoner ett Strooptest administrerat för sig 
där vissa tinnitusspecifika ord ingick (Andersson, Eriksson, Lundh et al., 2000). 
Man fann att tinnituspatienterna presterade betydligt sämre än kontrollgruppen 
överlag. Någon specifik effekt av tinnitusorden kunde dock inte fastställas. 
Andersson, Khakpoor och Lyttkens (2002) jämförde en tinnitusgrupp med en 
normalgrupp i tre betingelser avseende deras prestation på testet Kodning, 
hämtat från Wechslers Adult Intelligence Scale- Revised (WAIS-R; Wechsler, 
1981). De fann bland annat att tinnituspatienterna presterade klart sämre än 
kontrollgruppen vid alla tre betingelser. En annan studie jämförde 
tinnituspatienter med personer med hörselnedsättning avseende deras 
prestationer på neuropsykologiska tester (McKenna, Hallam, & Shurlock, 1996) 
Man fick inga entydiga resultat men fann vissa skillnader som antydde att 
tinnituspatienter presterade något sämre. Vid en senare studie av samma 
forskargrupp (2004) valde man jämföra tinnituspatienters prestation på fem 
olika kognitiva test med prestationerna från en kontrollgrupp med hörselskadade 
och en normalgrupp. Testerna mätte uppmärksamhet, reaktionstid, verbalt flöde 
och omedelbar respektive fördröjd återgivning. Resultaten visade att 
tinnituspatienterna har signifikant längre reaktionstider vid dual-task uppgifter. I 
övrigt skiljer sig inte gruppernas prestationer åt, med undantag av verbalt flöde 
där båda de kliniska grupperna presterade signifikant sämre än normalgruppen. 
Slutsatsen blir att tinnituspatienters subjektiva känsla av 
koncentrationssvårigheter är kopplat till vissa svårigheter med uppmärksamhet. 
 
Det förekommer att en liten andel tinnituspatienter blir påverkade i sin 
arbetsförmåga på grund av sin tinnitus (Andersson, 2000). Sjukskrivning till 
följd av tinnitus är dock ovanligt, också då det är svårt att få tinnitus klassad som 
arbetsskada. I en studie av Tyler och Baker (1983) fann man att 4% av de 
tillfrågade tinnituspatienterna upplevde att tinnitus påverkade deras 
arbetsförmåga.  I en mer nyligt utförd studie angav dock ingen av deltagarna att 
deras tinnitus medförde en negativ inverkan på deras arbetsförmåga (Andersson, 
Baguley et al, 2005). 

 
Sambandet mellan tinnitus och depression har utretts i ett antal studier där det 
visat sig att tinnitus ofta är förknippat med nedstämdhet och ibland med 
depression (Andersson, 2000). Vid en screening av depression bland 70 
tinnituspatienter fann man att 35.7% hade värden på Becks Depressions 
Inventorium som överskred gränsvärdet för depression (Igna, Schmidt, Smith, 
Silva & Silva, 2004) I en intervjustudie av Zöger, Holgers och Svedlund (2001) 
användes istället DSM-IV:s diagnoskriterier. Resultaten visade att i en grupp på 
82 tinnituspatienter hade 62% tecken på en livslång depressiv sjukdom och 39 % 
hade en pågående depression. Andra psykiatriska diagnoser var ovanligare med 
undantag av ångeststörningar där 45% av gruppen uppfyllde kriterierna för 
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någon form av ångeststörning. I ett tinnitusregister i Uppsala har man funnit att 
58% av patienterna rapporterar nedstämdhet som en konsekvens av tinnitus, 
medan ungefär 25% hamnar över gränsvärdet på depression på Becks 
Depressions Inventorium (Andersson, 2000). I en mindre studie fann Andersson 
och McKenna (1998) ett kurvlinjärt samband mellan självskattad gradering av 
tinnitus styrka och depressionssymtom. Tidigare har det varit ovanligt att i 
studier hitta samband mellan psykoakustiska egenskaper hos tinnitus och hur 
besvärade patienterna är (Andersson, 2000). Igna et al. fann i en senare studie 
(2004) att de tinnituspatienter som ligger över gränsvärdet för en depression 
skattar signifikant högre på mätningar av tinnitusbesvär. 
 
Även oro och ångest är i viss mån förknippat med tinnitus. I tinnitusregistret i 
Uppsala finner man att cirka 25% av patienterna anger ångest som en 
konsekvens av tinnitus (Andersson, 2000). Även andra undersökningar har 
funnit en något ökad förekomst av ångestsymtom i tinntusgrupper (Halford & 
Andersson, 1991; Steven & Hallam, 1985; Briner, Risey, Guth & Noris, 1990). 
Yrsel är ett vanligt symtom hos tinnitusdrabbade samtidigt som besvärande 
tinnitus har ett samband med ökad uppmärksamhet och känslighet för kroppsliga 
symtom (Andersson, 2000). Båda dessa fenomen är starkt relaterade till 
kroppsligt betingad oro och kan påverka hur besvärande tinnitus upplevs.  
 
Stress är en faktor som många tinnituspatienter uppger påverkar tinnitus i 
negativ riktning men som även av vissa uppges komma till följd av tinnitus 
(Andersson, 2000). I en studie med tidsserieanalys fann man dock att stress var 
kopplat till ökade tinnitusbesvär för mindre än hälften av patienterna med 
Menières sjukdom och att stress i inget fall föregick ökade tinnitusbesvär 
(Anderson, Hägneby &Yardley, 1997).  
 
Sömnsvårigheter är ett annat vanligt problem bland tinnitusdrabbade. 
Förekomsten av sömnproblem varierar i olika studier mellan en fjärdedel till 
över hälften av patienterna (Tyler & Baker, 1983; Sanchez & Stevens, 1997). I 
Uppsalas tinnitusregister uppger cirka 70% sig ha sömnproblem, en hög siffra 
som bekräftas av en studie av Alster (1993) och hans medarbetare där man fann 
att 77% av tinnituspatienterna hade högre poäng på en sömnbesvärsskala än 
kontrollgruppen. Ett samband mellan tinnitus svårighetsgrad och sömnproblem 
har påvisats (Axelsson &Ringdahl, 1989; Folmer, Griest & Martin, 2001).  
 

Behandling av tinnitus. Det finns ett stort antal behandlingar som har 
prövats för tinnitus. Kirurgisk behandling kan genomföras vid tumörer på 
hörselnerven där operationen i sällsynta fall tar bort eller reducerar tinnitus, men 
i vissa fall kan förvärra eller medföra tinnitus. I de fall där tinnitus beror på en 
förändring i mellanörat kan en operation hjälpa, liksom i de sällsynta fall där ett 
blodkärl klämmer till hörselnerven. Denna senare operation är dock riskfylld 

 8



och det finns inga garantier att tinnitus försvinner. Även vid Menières sjukdom 
kan operativa ingrepp ibland vara motiverade. En mängd farmakologiska 
behandlingar har prövats, varav en del är inriktade på tinnitus i sig och andra på 
de besvär som kommer med tinnitus (Andersson, 2000). Det enda farmaka som 
något så när tillförlitligt lyckats tysta tinnitus är Xylocain, ett medel som annars 
används som tandläkarbedövning och smärtstillande. Xylocainet ges intravenöst 
och föranleder några minuters tystnad (Davies, 2004). Övriga farmaka som 
skrivs ut till tinnituspatienter är ångestdämpande, antidepressiva och 
sömnmedel. Detta i de fall då patienterna har samtidiga psykiska besvär. För de 
flesta tinnituspatienter är dock ångestdämpande och antidepressiv medicinering 
en tveksam behandlingsmetod (Andersson, 2000). Maskering är den mest 
använda och omtalade behandlingen av tinnitus. Maskeringsljuden förmedlas 
via en hörapparat, en maskeringsapparat, eller en kombinerad hör-
/maskeringsapparat. Utifrån den neurofysiologiska modellen av tinnitus har en 
ny maskeringsbehandlings tagits fram där maskeringen sker med vitt brus som 
inte ska överrösta tinnitusen. Jastreboff och Hazell ser denna maskering som en 
del av ett behandlingspaket vid namn Tinnitus Retraining Therapy (TRT) där 
den andra komponenten består av rådgivning. TRT är en ifrågasatt 
behandlingsmetod då den hitills har ganska magert forskningsstöd och de 
psykologiska komponenterna i behandlingen är löst kopplad till psykologisk 
forskning (Andersson, 2000). Akupunktur är en behandlingsform som etablerat 
sig i det skolmedicinska paradigmet. När det kommer till behandling av 
tinnituspatienter har upprepade studier dock visat att akupunktur inte har någon 
bestående effekt (Andersson & Lyttkens, 1996). Det finns hittills inga 
alternativmedicinska metoder som har någon bevisad effekt på tinnitus (Meehan, 
Eisenhut & Stevens, 2004). Bettskena är en åtgärd som tinnituspatienter med 
bettproblem kan ta till. Det finns olyckligtvis inga kontrollerade studier där man 
undersökt bettskenans verkan men i en litteraturgenomgång fann man att 
resultaten varierade mellan 46 och 96% förbättring av tinnitus för de patienter 
med bettproblem som fått en bettskena (Wright & Bifano, 1997). En annan 
behandling som det forskas på är elektrisk stimulering antingen perifert eller via 
koklära implantat (Andersson, Baguley et al., 2005). Här har forskningen inte 
övertygande kunnat visa att denna behandling är tillräckligt gynnsam för 
tinnituspatienter som har hörsel. Bland döva har dock elektrisk stimulering via 
koklära implantat visat lovande resultat på tinnitus (Andersson, Baguley et al., 
2005). Eggermont och Roberts (2004) framför som behandlingsalternativ även 
exponering för högfrekventa ljud i anslutning till hörseltrauma, en behandling 
som de prövat ut i en djurstudie. 

 
Vid psykologisk behandling av tinnitus är avsikten att minska det psykiska 
obehaget och inte att ta bort symtomet i sig (Andersson, Melin, Hägnebo, Scott 
& Lindberg, 1995). Vid särskilt lyckade behandlingar kan dock patienten 
habituera till sin tinnitus i den utsträckning att denna blir så oviktig att den 
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knappt längre uppmärksammas (Andersson, 1997).  När man tittar närmare på 
psykologisk behandling av tinnitus är biofeedback en metod som i sällsynta fall 
använts för tinnituspatienter. Det finns ett antal okontrollerade studier som talar 
för biofeedbacks positiva verkan men än så länge är forskningsstödet magert. I 
en studie jämfördes tre behandlingsformer; kognitiv terapi, tillämpad 
avslappning samt ”passiv avslappning”. Resultaten visade att tillämpad 
avslappning och kognitiv terapi gav liknande effekter vilka översteg den från 
”passiv avslappning”. Vid en uppföljning efter fyra månader visade sig dock 
behandlingseffekterna ha försvunnit. Hypnos är en annan psykologisk 
behandling som testats för tinnitus i fallstudier, okontrollerade studier och 
kontrollerade studier. Flera av dessa studier har kunnat påvisa positiva resultat. I 
en jämförelse mellan självhypnos och en kontrollbetingelse där patienter fick 
tala om tinnitus i grupp fann man dock att kontrollbetingelsen visade större 
förbättring på några mått. Forskningen kring hypnos som behandling verkar 
lovande, men håller tyvärr inte av samma goda kvalitet som forskningen på 
kognitiv beteendeterapi. När det kommer till psykodynamisk terapi vid tinnitus 
finns inte mycket dokumenterat. Det finns i dagsläget endast ett fåtal fallstudier 
samt en okontrollerad studie där psykodynamisk terapi endast utgjorde en del av 
behandlingen som även innehöll en utlandsresa samt avslappningsträning.  
 
Kognitiv beteendeterapi (KBT) vid tinnitus har studerats av en rad 
forskargrupper i bl a Australien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA 
(Andersson, 2000). Resultaten från studier av psykologisk behandling av 
tinnitus har sammanställts i en meta-analys med 18 ingående studier (Andersson 
& Lyttkens, 1999). Denna analys visade att psykologisk behandling hade god 
effekt avseende upplevt obehag i relation till tinnitus, ett resultat som stod sig 
även vid en sexmånadersuppföljning efter avslutad behandling. Avseende 
tinnitus styrka, sömn och nedstämdhet fann man dock något sämre resultat. I 
meta-analysen framkommer att KBT troligtvis är mer effektiv än andra prövade 
psykologiska behandlingar för tinnitus.   
 
I en självhjälpsmanual i kognitiv beteendeterapi vid tinnitus framställs 
behandlingen i detalj (Kaldo & Andersson, 2004). De metoder som utgör de 
fasta verktygen vid KBT-behandling för tinnitus utgörs av tillämpad 
avslappning i ett flertal steg, föreställningsövningar med positiv bild för mental 
avslappning samt fokuseringsträning där man lär sig att styra sin 
uppmärksamhet bättre. Andra fasta verktyg utgörs av exponering vilken syftar 
till att öka toleransen mot tinnitus och att patienten inte ska vara styrd av sitt 
obehag, arbete med att hitta negativa automatiska tankar samt slutligen 
användandet av bakgrundsljud som kan konkurrera med tinnitus om 
uppmärksamheten. Ett antal verktyg presenteras som mer flexibla och dessa kan 
läggas till behandlingen utifrån egna överväganden. Detta handlar om sömnråd, 

 10



analyserande och hanterande av negativa tankar, koncentrationsråd, hörtaktik, 
omtolkning av tinnitus samt träning för att minska en eventuell ljudkänslighet.     
 

Mätning av tinnitus och tinnitusbesvär. Vid mätning av tinnitus 
intresserar man sig dels för ett antal objektiva mått såsom tonhöjd och 
maskerbarhet, dels för gradering av den subjektiva besvärsnivån. För att få en så 
god bild som möjligt av besvären krävs att man får en bredd i angreppssätt där 
även intervju med patienten och hörselmätningar bör ingå.  

 
Mätning av tinnitus styrka är ofta efterfrågat av tinnitusdrabbade (Andersson, 
2000). Patientens upplevelse av hur starkt tinnitus är och den uppmätta styrkan 
överensstämmer dock sällan. Tinnitus styrka mäts vanligtvis genom att patienten 
får skruva upp en ton eller ett brus tills ljudet precis täcker tinnitus. Används en 
ton kan man först försöka bestämma tinnitus tonhöjd med en frekvens som bäst 
motsvarar tinnitusljudet för att sedan mäta upp vid vilken styrka detta ljud 
motsvarar tinnitus styrka. De allra flesta patienter har tinnitus med en pitch på 
över 3000 Hz. Det finns dock stora metodologiska svårigheter med denna typ av 
mätning liksom dess diagnostiska värde är ifrågasatt. Används brus mäter man 
vilken ljudnivå som krävs för att maskera tinnitus. I denna mätning används så 
kallat bredbandigt brus, antingen ett vitt brus där alla frekvenser ingår eller ett 
smalare brus, narrow band. Eftersom de flesta tinnituspatienter har en 
hörselnedsättning kan tinnitusstyrkan antingen uppges med hänsyn tagen till 
hörselnedsättningen eller utan denna justering (dB sensation level respektive dB 
hearing level). Det är svårt att mäta tinnitus styrka och förändringar i styrka kan 
ske så ofta som under loppet av en dag. Maskeringsnivån i dB hering level har 
visat sig vara ett intressant värde då det kan predicera behandlingsutfall vid 
KBT, liksom det har ett samband med upplevd svårighetsgrad på tinnitus och 
tinnitusbesvär (Andersson et al., 2001; Andersson, 2003) Andra uppgifter kring 
tinnitus som man intresserar sig för vid en audiologisk undersökning rör dels 
tinnitus kvalitet, det vill säga hur ljuden låter, samt dess lokalisation.  
 
När det kommer till graderingen av den subjektiva besvärsnivån saknas det ett 
enhetligt klassifikationssystem. Enligt Klockhoffs och Linderbloms (1967) 
symtomgradering indelas patienterna i tre besvärsgrader beroende på i vilken 
utsträckning de upplever tinnitus som ständigt närvarande eller något som man 
kan koppla bort tankarna från. Detta graderingssystem har visat sig tillförlitligt 
när det gäller reproducerbarhet och har använts i ett flertal studier (Andersson, 
2000). Systemet används dock relativt sällan utanför Sverige. Det har förslagits 
av andra forskare att indelningen i besvärskategorier ska innefatta fler skalsteg 
(Andersson, 2000). Andra vanliga mått på subjektiv besvärsnivå utgörs av 
självskattningsformulär. Dessa kan exempelvis utgöras av visuella analoga 
skalor, vilka förekommer i ett flertal behandlingsstudier. Andra formulär med 
frågor riktade till att mäta tinnituspatienters besvärsnivå är Tinnitus 
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Questionnaire (TQ; Hallam, 1996), Tinnitus Reaction Questionnaire (TRQ; 
Wilson, Henry, Bowen & Haralambous, 1991), Tinnitus Severity Scale (TSS; 
Halford & Andersson, 1991) samt Tinnitus Handicap Inventory (THI; Newman 
& Jacobsen, 1996). Tyler (1993) går i en litteraturöversikt igenom ett antal av 
dessa frågeformulär riktade mot tinitusbesvär. Han kommer till slutsatsen att det 
är svårt att uttala sig om vilka av dessa formulär som bäst mäter tinnitusbesvär 
då formulären överlappar varandra innehållsmässigt och ofta mäter snarlika 
dimensioner av problembilden, såsom sömnsvårigheter. En senare studie 
(Robinson et al., 2003) kommer till liknande resultat vid jämförelser mellan ett 
antal besvärsmått för tinnitus. Alla tinnitusmått var i deras studie starkt 
interkorrelerade och uppvisade snarlika storlekar på samband med mått på 
depression och livskvalitet.  
 
Förutom tinnitusspecifika mått finns det även globala mått som kan användas 
för att uppskatta hur besvärade tinnituspatienter är. Vissa kognitiva svårigheter, 
depression, ångest, stress samt sömnsvårigheter har presenterats som besvär som 
har vissa samband med tinnitus. För vardera av dessa besvär finns det utarbetade 
mått, ibland med normer från en tinituspopulation. 
 
Livskvalitet 
De flesta mått som tas på psykisk hälsostatus i kliniska sammanhang och klinisk 
forskning är relaterade till symtom och lidandetryck (Paunovic & Öst, 2004). 
Men trots att negativ och positiv affekt i stor utsträckning kan sägas stå i ett 
motsatsförhållande till varandra visar de sig också oberoende av varandra i 
relation till vissa aspekter av psykisk hälsa (Paunovic & Öst, 2004). Detta är 
något man även kommit fram till inom copingforskning där vissa nu hävdar att 
individen använder olika strategier beroende på om målet är att undvika negativ 
affekt eller uppnå välmående (Folkman & Moskowitz, 2004). Livskvalitet antas 
vara kopplat till uppnåendet av välmående och inte enbart frånvaron av negativa 
hälsoaspekter. Livskvalitet som det mäts i Quality of Life Inventory (QOLI; 
Frisch, Cornell, Villanueva & Retzlaff, 1992) kan definieras som en individs 
subjektiva bedömning av huruvida hennes mål, behov och önskningar är 
tillgodosedda eller inte (Paunovic, Öst, 2004). Inom Acceptance and 
Commitment Therapy (Hayes, Strosahl et al., 1999) betonar man starkt 
skillnaden mellan att leva i en värderad riktning och att vara befriad från 
psykiskt lidande, där det förra är en del av ett rikt vitalt liv medan det senare 
mycket väl kan bygga på upplevelseundvikande och kan vara starkt kopplat till 
ett begränsat livsutrymme. Man kritiserar myten om den hälsosamma 
normaliteten och menar att psykisk hälsa inte utgörs av frånvaron av symtom 
och ”ohälsa” utan av förmågan att leva livet i en värderad riktning. Här blir det 
av största vikt att särskilja strategier för att undvika negativ affekt, vilket vi kan 
kalla emotionellt undvikande, från strategier för att uppnå välmående, som 
exempelvis acceptans. 
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Söker man på ”Quality of Life Questionnaire” / ”Inventory” i databasen Medline 
får man sammanlagt upp 1601 artiklar. Det finns ett stort antal generella och 
specifika livskvalitetsmått utarbetade. Exempel på generella livskvalitetsmått är 
health-related quality of life (HRQOL), University of Washington Quality of 
Life Questionnaire (UW-QOL), The European Organization for Research and 
Treatment of Cancer (EORTC) module QLQ-C30 samt the Malay McGill 
Quality of Life Questionnaire (MMQOL). Specifika livskvalitetsmått finns 
utarbetade bland annat avseende diagnoskategorier (Parkinsson, spina bifida 
etc.), populationer (äldre), funktioner (sömn) eller problemområden som 
exempelvis smärta (Mendlowicz & Stein, 2000). Konceptet livskvalitet började 
enligt Mendlowich och Stein (2000) att studeras bland patienter med cancer. Det 
finns ingen definition på livskvalitet som är allmänt vedertagen men det finns 
dock en viss konsensus kring en miniminivå för hur konceptet bör 
operationaliseras. Bland annat är de flesta forskare överens om att konceptet bör 
fokusera den enskildas subjektiva uppfattning om sin egen livskvalitet.   
 
Det som skiljer QOLI från andra livskvalitetsformulär är att det finns få andra 
validerade mått som täcker ett så brett spann av livsområden och är applicerbara 
på både kliniska och icke-kliniska grupper (Mendlowicz & Stein, 2000). QOLI 
innefattar till skillnad från andra livskvalitetsmått också en subjektiv skattning 
av hur viktiga var och en av livsområdena är för den enskilda (Frisch et al., 
1992).  
 
Acceptans  
Historiskt sett har intresset för acceptans kontra upplevelseinriktat undvikande 
varit mest utbrett hos de mindre empiriskt orienterade kliniska traditionerna 
(Hayes et al., 2004). Psykoanalytiker har intresserat sig för förträngning och 
bortträngning (Freud 1920/1966), existentialisterna för autencitet (Yalom, 1980) 
och Rogerianerna för att medvetandegöra känslor och ställningstaganden 
(Rogers, 1961). Inom alla dessa traditioner finns tanken att det kan fylla en 
hälsobringande funktion för människor att sluta försvara sig mot eller fly ifrån 
sina negativa upplevelser. Inom empiriskt orienterad klinisk psykologi har 
acceptansbegreppet på senare år funnit en plats bland annat via Relational Frame 
Theory (RFT) vilket är en funktionell kontextualistisk teori om språk och 
kognitioner kompatibel med behavioristiska principer (Hayes, Barnes-Holmes, 
Roche, 2001). Exempel på kognitiva och beteendeinriktade terapiformer där 
man arbetar med acceptans och andra faktorer som traditionellt sätt varit 
reserverade för andra terapiformer är: Dialektisk Beteendeterapi (DBT; Linehan, 
1993), Funktionell Analytisk Psykoterapi (FAP; Kohlenberg & Tsai, 1991), 
Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT; Segal, Williams, & Teasdale, 
2002), Intergrated Behavioral Couples Therapy (IBCT; Jacobson & Christensen, 
1996) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT; Hayes, Strosahl, & 
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Wilson, 1999). I ACT är acceptans bara en av komponenterna i en modell över 
psykologisk flexibilitet, vilket man inom denna inriktning finner 
eftersträvansvärt (Hayes et al., 2006).  
 
Inom många former av beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi finns det en 
syn att inre privata händelser måste förändras för att terapeutisk förbättring ska 
ske (Hayes et al., 1999). Inom KBT-behandlingen av tinnitus används 
interventioner som syftar till att lära klienten att hantera och skaffa kontroll över 
sina tinnitusbesvär. Detta handlar om interventioner såsom tillämpad 
avslappning, mental avslappning med positiv bild, träning av 
uppmärksamhetsfokus, kognitiv omstrukturering samt användandet av 
bakgrundsljud som kan konkurrera med tinnitus om uppmärksamheten. Ett 
alternativ till denna kontrollorientering håller på att utarbetas inom 
beteendeterapin i form av psykologisk acceptans (Hayes et al., 1999). Acceptans 
definieras som en villighet att uppleva privata händelser som känslor, tankar och 
fysiologiska skeenden fullt ut, utan att försöka manipulera, fly från, undvika 
eller värdera innehållet i upplevelsen (Hayes, Strosahl et al., 1999). Det handlar 
om att aktivt bibehålla kontakten med och fullt ut erfara de privata händelser 
som tycks komma med funktionellt overt beteende (Hayes et al, 1999). I 
acceptansarbete förändras funktionen av inre sensationer snarare än deras 
innehåll. Ett exempel kan vara att man istället för att balansera en tanke och 
förändra dess innehåll berövar den dess kontextuella funktion av att vara ett 
diskriminativt stimuli för ett visst undvikandebeteende. Hayes, Strosahl och 
Wilson (1999) menar att försök att kontrollera och eliminera oönskade privata 
upplevelser är kärnan i en icke-fungerande förändringsagenda. De spårar mycket 
av psykopatologi till vanliga psykologiska processer, framförallt språkliga. Det 
komplexa språkliga relaterandet möjliggör för människor att flytta funktioner 
mellan stimuli och exempelvis reagera på tankar och minnen som om dessa 
utgjorde verkliga skarpa lägen. Detta fenomen kan leda till ett upplevelseinriktat 
undvikande där tankar, känslor, minnen och fysiologiska responser som i 
verkligheten eller språkligt förknippats med negativa konsekvenser tenderar att 
undvikas. Man agerar för att undvika skeenden innanför huden. Hayes et al. 
(1999) poängterar att upplevelseinriktat undvikande inte kan ses som ett 
underliggande trait utan som en responskategori som förenar ett antal beteenden 
med samma funktion.   
 

Mätning av acceptans –specifikt och generellt. Det finns idag ett antal 
mätverktyg avsedda att mäta acceptans och upplevelseinriktat undvikande. Det 
finns primärt ett självskattningsformulär inriktat på generellt upplevelseinriktat 
undvikande vilket kallas Acceptance and Action Questionnaire (AAQ). Detta 
formulär har utarbetats av Hayes et al. (2004) vilka utifrån ett teoretiskt driven 
ram har formulerat 32 items kring aspekter av upplevelseinriktat undvikande 
såsom stort behov av kognitiv och emotionell kontroll, undvikande och 
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värderande av känslor och tankar et cetera. Självskattningsmåttet har sedan 
genomgått en iterativ explorativ faktoranalys samt en ytterliggare faktoranalys 
med ett oberoende sampel (Hayes et al. 2004). Resultaten ger vid handen att 
AAQ kan sägas mäta en sammanhållen faktor med nio items. I denna 
omfattande studie (n= 2415) mäts även verktygets psykometri och normdata i 
relation till ett flertal patientkategorier. Dessa resultat beskrivs närmare under 
metoden. Höga nivåer av upplevelseundvikande visar sig i Hayes et als (2004) 
studie korrelera med generell psykopatologi, depression, ångest, ett antal 
specifika rädslor, trauma och lägre livskvalitet. AAQ korrelerar även med andra 
mått som mäter specifika unvikanden, samt självbedräglig positivitet. AAQ 
visar sig dock ha ett förklaringsvärde utöver dessa jämförelsemått avseende 
resultaten på diverse utfallsmått kring psykisk hälsa. Dessa resultat indikerar 
sammantaget att upplevelseundvikande är en term som kan förstås som ett 
sammanhållet begrepp, med unikt förklaringsvärde vilket har ett visat samband 
med psykisk hälsa. AAQ-9 är det mest frekvent använda självskattningsmåttet 
på acceptans i internationell forskning. Det allmänna acceptansmåttet AAQ har 
kritiserats på grund av dess svårformulerade frågor och brist på relevans vid 
specifik problematik såsom smärta (Wicksell, personlig kommunikation, 2005). 
AAQ har vidareutvecklats och utarbetandet av ett AAQ-II är för närvarande i 
full gång. Detta formulär har dock inte testats psykometriskt ännu och fanns inte 
tillgängligt vid denna studies start.  

 
Man diskuterar i ACT-forum idag i vilken utsträckning det är meningsfullt att 
mäta acceptans som ett generellt mått och i vilken mån det bör utarbetas mer 
specifika acceptansmåttet för olika patientgrupper. McCracken, Vowles och 
Eccleston (2004) reviderade det smärtspecifika acceptansmått, Chronical Pain 
Acceptance Questionnaire (CPAQ), som utarbetades av Geiser (1992). Detta 
reviderade specifika acceptansmått för smärtpatienter har fungerat som 
inspirationskälla till det acceptansformulär avseende tinnitus som skapats i 
samband med föreliggande studie. Vid revisionen av CPAQ undersöktes skalans 
psykometri och faktorstruktur (McCracken, Vowles & Eccleston, 2004). 
Resultaten visade en intern konsistens för hela skalan på α= .76. Faktoranalysen 
indikerar en fyrfaktorlösning som sammantaget förklarar 46.8% av variansen. 
Det visar sig dock att endast två av faktorerna har en tillfredställande validitet 
och reliabilitet samt uppvisar signifikanta relationer med andra mått på 
fungerande. Dessa faktorer är (1) activity engagement (i vilken utsträckning man 
fortsätter sitt engagemang i normala aktiviteter oberoende av smärtan), samt (2) 
pain willingness (inställningen att undvikande och kontroll inte är relevanta 
strategier för att anpassa sig till smärta). De faktorer som inte har samma goda 
psykometriska egenskaper och klara relationer till andra mått på fungerande är 
(3) thought controll (uppfattning att smärtan kan kontrolleras eller förändras 
genom ett förändrat sätt att tänka) samt (4) chronicity (medvetenhet om att 
smärtan kanske inte kommer att förändras).  
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Viane et al. (2003) undersökte i en studie begreppsvaliditeten hos CPAQ genom 
att jämföra den med ett annat självskattningsformulär utformat att mäta bland 
annat acceptans hos patienter med kroniska sjukdomar, nämligen Illness 
Cognitions Questionnaire (ICQ; Evers et al., 2001). I denna studie visade det sig 
att korrelationen mellan CPAQ och ICQ var måttlig (r=.39). Båda instrumenten 
visade sig dock predicera mentalt välmående bortom smärtintensitet och 
katastrofierande omkring smärta. I båda instrumenten befann man även 
acceptans av smärta vara starkt relaterat till engagemang i normala dagliga 
aktiviteter, erkännandet att smärtan eventuellt inte skulle förändras samt 
kognitiv kontroll över smärtan. Författarna drog slutsatsen att acceptans av 
kronisk smärta kan ses som en skiftning i fokus bort från smärtan till andra 
aspekter av livet. Bort från sökandet efter en bot till uppmärksammandet av att 
smärtan kanske inte kommer att förändras. Att CPAQ och ICQ visade ett relativt 
svagt samband i denna studie kan ses som föga förvånande då författarna av 
ICQ av formuleringen av items att döma har en annan mer konventionell 
definition av acceptans. Ett exempel på ett acceptans-item från ICQ är: ”Jag har 
lärt mig att acceptera de begränsningar som min sjukdom medför” (Viane et al., 
2003).  
 

Forskning kring acceptans.  I en reviewartikel går Hayes, Luoma, 
Bond, Masuda och Lillis (2006) igenom forskningsläget för ACT och dess 
komponenter. De presenterar trettiotvå korrelationsstudier med sammanlagt 
6628 deltagare vilka undersöker sambandet mellan AAQ/CPAQ och olika mått 
på livskvalitet, psykopatologi, stress, smärta, jobbprestation och negativ 
affektivitet. En meta-analys på dessa korrelationsstudier kommer fram till att en 
vägd effektsstorlek på dessa relationer uppgår till r=.45 (95% 
konfidensintervall: r=.41-.43) där samtliga korrelationer går i förväntad riktning 
(Hayes, et al., 2006). Reviewartikeln presenterar även sex publicerade 
experimentella studier av acceptans såväl som 21 randomiserade kontrollerade 
utfallsstudier av ACT där utfall såväl som process har undersökts. Utöver dessa 
finns ett antal fallstudier utförda liksom några kontrollerade studier med 
tidsseriedesign. 

 
Avseende studier av komponenten acceptans finns det ett stort antal 
korrelationsstudier där samband undersöks med smärtrelaterade mått, olika 
ångestmått, depressionsmått, arbetsrelaterade mått, mått på emotionell 
reaktivitet, föräldraanpassning och traumasymtom samt mått på generell psykisk 
hälsa (Hayes, et al., 2006). De experimentella studierna undersöker acceptans i 
förhållande till inducerad smärta eller inhalerande av koldioxid, vilket är ett 
förfarande som avser att simulera panikrelaterade symtom. Av de studier som 
inte nämns i forskningsöversikten finns ett par studier som experimentellt 
undersöker acceptans kontra tankesuppression vid påträngande tankar. Det finns 
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även en experimentell studie där effekterna av en tankesupressions- respektive 
acceptansinstruktion för tinnituspatienters prestation på en komplex 
uppmärksamhetsuppgift undersöktes. Nedan presenteras ett urval av dessa 
studier. 
 

Korrelationsstudier. McCracken (1998) lät 160 patienter med kronisk 
smärta fylla i formulär kring acceptans av smärta samt olika mått på 
funktionsnivå och anpassning till smärtan. Korrelationsanalyserna visade att en 
högre nivå av acceptans var negativt relaterad till smärtintensitet, smärtrelaterad 
ångest och undvikande, depression, fysisk och psykisk oförmåga. Högre 
acceptans hade också ett samband med större andel aktiv vakentid och bättre 
arbetsförmåga. En relativt låg korrelation mellan acceptans och smärtintensitet 
indikerade att en högre acceptans inte endast är ett utslag av att ha lägre 
intensitet i smärtan. Regressionsanalyser visar att acceptans av smärta är en 
prediktor avseende alla mått på anpassning till smärtan, oberoende av upplevd 
intensitet på smärtan. Liknande resultat erhöll McCracken och Eccleston (2003) 
när de jämförde coping och acceptans avseende samband med funktionsnivå och 
anpassning till smärtan. I ett sample bestående av 230 patienter med kronisk 
smärta visade det sig att flertalet copingvariabler hade relativt svaga, och ibland 
negativa samband med anpassning till smärtan. Detta medan acceptans var 
relaterat till högre funktionsnivå och anpassning hos patienterna. Upprepade 
regressionsanalyser visade att acceptans förklarade mer av variansen i 
utfallsmåtten än copingvariablerna.  
 
Viane, Crombez, Eccleston, Devulder och De Corte (2004) undersökte i två 
samordnade studier huruvida acceptans av smärta var relaterat till mindre 
uppmärksamhet ägnad åt smärtan samt till större engagemang i dagliga 
aktiviteter. Den första studien var av cross-sectional design där 510 patienter 
med kronisk smärta fyllde i självskattningsinstrument kopplade till acceptans, 
smärtintensitet och uppmärksammande av smärta. Den andra var en 
dagboksstudie där 62 patienter rapporterade smärtintensitet, uppmärksammande 
av smärta samt redogjorde för sitt målinriktade beteende vid åtta tidpunkter på 
dagen. Även i denna studie mättes acceptans i form av självskattning. Resultaten 
från studien visade att acceptans var relaterat till mindre uppmärksammande av 
smärtan, fler dagliga aktiviteter, en högre motivation till att fullfölja pågående 
aktiviteter samt större effektivitet i utförandet av aktiviteterna.  
 
I en reviewartikel går McCracken, Carson, Eccleston och Keefe (2004) igenom 
forskningsläget för acceptans och smärta. I artikeln hävdas att det många gånger 
är försöken att kontrollera smärtan som gör livet problematiskt för patienterna. 
De pekar på data som visar att patienter som rapporterar mer omfattande 
kämpande för att kontrollera smärtan också rapporterar mer smärta, samt mer 
besvär och oförmåga (McCracken, Eccleston & Bell, 2005). I genomgången 
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lyfter de fram att studier av smärtrelaterad ångest och fruktan samt den vanligt 
använda fruktan-undvikande modellen för kronisk smärta (Vlaeyen & Linton, 
2000) bekräftar att undvikande är en icke-fungerande hanteringsstrategi vid 
smärta. De tar upp en studie med 190 försökspersoner där man utifrån 
självskattad acceptans kan diskriminera mellan de smärtpatienter som var 
välfungerande och de som klassades som ”dysfunktionella” (McCracken, 
Spertus, Janeck, Sinclair, & Wetzel, 1999). Denna diskriminativa förmåga 
kvarstod även när man kontrollerat för smärtans svårighetsgrad, smärtrelaterad 
ångest samt depression. Acceptans av kronisk smärta har också funnits relatera 
till bättre mentalt välbefinnande (Viane et al., 2003), färre vårdbesök relaterade 
till smärtbesvär och färre utskrivna smärtlindrande mediciner (McCracken, 
Vowles, & Eccleston, 2004). 
 
Plumb, Orsillo och Luterek (2004) har valt att studera upplevelseinriktat 
undvikande i förhållande till efterföljder vid traumatiska upplevelser. De har 
genomfört tre korrelationsstudier på det temat, varav den första har en 
longitudinell design och de andra två har en cross-sectional design. I den första 
studien fick 298 universitetsstudenter fylla i formulär med åtta veckors 
mellanrum. Formulären bestod av AAQ-16, ett formulär som mäter aktuell 
distress- och symtomnivå samt ett formulär där studenterna fick skatta om de 
varit med om några upprivande händelser under de åtta veckorna. Endast de 118 
försökspersoner som varit med om en eller flera händelser som haft ”extremt 
negativ inverkan” på deras liv inkluderades vid databearbetningen. Multipla 
regressionsanalyser visade att det prediktiva värdet av AAQ-16 överskred värdet 
från baslinjevärdet på stress och symtomnivå. I den andra studien undersöktes 
studenter som varit med om traumatiska upplevelser. Här visade resultaten att 
upplevelseinriktat undvikande var relaterat till såväl allvarlighetsgraden hos 
symtomen på post-traumatisk stress störning (PTSD) som mer globala 
skattningar av funktionsnivå. Detta medan traumats svårighetsgrad endast var 
relaterat till PTSD-symtomens allvarlighetsgrad. Hierarkiska multipla 
regressionsanalyser visade att AAQ:s prediktiva värde avseende PTSD-symtom 
övergick motsvarande värde för traumats svårighetsgrad. Liknande resultat fick 
de i sin tredje studie med 37 krigsveteraner. Resultaten i denna studie visade att 
upplevelseinriktat undvikande hade ett samband med såväl allvarlighetsgraden 
på PTSD som depression, medan traumats svårighetsgrad inte uppvisade något 
samband med depressionsskattningen. Hierarkiska multipla regressionsanalyser 
visade att AAQs prediktiva värde på PTSD-symtom, även i denna studie 
översteg det prediktiva värdet av traumats svårighetsgrad. 
 

Experimentella studier. Några av studierna på acceptans och smärta har 
använt en experimentell design. Till dessa hör bland annat en studie av Hayes et 
al. (1999) där 30 försökspersoner utsattes för inducerad smärta i form av en 
köldtoleransuppgift. Studien avsåg att mäta den subjektiva och beteendemässiga 
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inverkan av en acceptansrational respektive en kontrollrational vid en uppgift att 
hålla handen i kallt vatten. Försökspersonerna fick en 90 minuter lång 
presentation av rationalen med psykoedukation och övningar. En grupp fick en 
placeborational. Resultaten visade att acceptansgruppen uppvisade en högre 
grad av smärttolerans än kontroll- och placebogruppen. Det visade sig dock inte 
finnas någon skillnad mellan grupperna i fråga om subjektiv smärtupplevelse. 
Processmått visade en skillnad gällande i vilken utsträckning försökspersonerna 
trodde på sina tankar och känslor som orsaker till beteende där 
acceptansrationalen tycktes underminera denna trovärdighet.  

 
En snarlik studie på inducerad smärta valde en mixed design med kön som 
mellangruppsvariabel och rational som inomgruppsvariabel (Keogh, Bond, 
Hanmer & Tilston, 2005). Sextiotvå försökspersoner fick två instruktioner med 
en acceptans- respektive kontrollstrategi upplästa för sig och skulle efter vardera 
av instruktionerna hålla handen i kallt vatten. Resultaten visade ingen skillnad 
vad gäller smärttröskel eller smärttolerans mellan grupperna. Man fann dock en 
skillnad avseende subjektiv skattning av sensorisk smärta. Resultaten visade 
också på en signifikant interaktionseffekt där kvinnor efter att ha genomgått 
försöket med acceptansinstruktionen upplevde mindre emotionell smärta. 
Feldner et al (2005) genomförde en studie med ett något annat upplägg där 70 
försökspersoner fick fylla i AAQ-9 för att därefter genomgå en 
köldtoleransuppgift. Individer som skattade högre nivåer av 
upplevelseundvikande hade i denna studie lägre uthållighet och smärttolerans 
samt återhämtade sig långsammare efter uppgiften.   
 
Acceptans har också undersökts experimentellt i förhållande till panikrelaterade 
symtom. I en studie av Levitt, Brown, Orsillo och Barlow (2004) undersöktes 
personer med paniksyndrom (PD) som fick inhalera koldioxidmättad luft för att 
simulera fysiska symtom på en panikattack. I försöket slumpade man 60 
försökspersoner till tre grupper som fick separata instruktioner före försöken: en 
acceptansgrupp, en tankesuppressionsgrupp och en kontrollgrupp med en neutral 
instruktion. Resultaten visade att acceptansgruppen skattade signifikant lägre 
upplevd ångest och var signifikant mer villiga till att ställa upp på ännu en 
omgång koldioxidinhalation, i jämförelse med tankesuppressionsgruppen och 
kontrollgruppen. Det framkom inga skillnader mellan kontroll- och 
suppressionsgruppen avseende dessa mått. Inte heller framkom någon skillnad 
mellan de tre grupperna i fråga om paniksymtom och fysiologiska mått. 
Författarna anser att resultaten stärker idén om att acceptans kan minska 
undvikande samt subjektiv upplevelse av ångest hos patienter med 
paniksyndrom. I en liknande studie av Eifert och Heffner (2003) undersöktes 60 
kvinnor, utvalda efter en screening på grundval av sin höga känslighet för 
ångest. De slumpades till tre olika betingelser: acceptansinstruktion, 
kontrollinstruktion samt ingen instruktion, där instruktionerna varade i 10 
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minuter. Uppgiften gick ut på att inhalera koldioxidmättad luft i tre 
tiominutersperioder. Resultaten visade att de deltagare som fått en 
acceptansinstruktion var mer villiga att vara med i en senare liknande studie 
jämfört med de som fått en kontrollinstruktion eller ingen instruktion. 
Grupperna skilde sig också åt avseende tidsåtgång mellan inhalationerna, där de 
som deltog i kontrollkontexten tog längre tid på sig innan de var redo att 
genomföra nästa inhalation. Acceptansgruppen rapporterade även mindre och 
svagare rädslor, kognitiva symtom, katastroftankar och känsla av att förlora 
kontrollen eller ha behov av hjälp än övriga grupper. Feldner, Zvolensky, Eifert 
och Spira (2003) undersökte de känslomässiga konsekvenserna vid en 
koldioxiduppgift. 48 försökspersoner indelades utifrån sina resultat på AAQ-9 i 
två grupper. Det visade sig att deltagare med högt skattat undvikande svarade 
med högre nivåer av ångest och känslomässig stress trots att det inte förelåg 
någon skillnad i fysiologisk arousal.   
 
Även Karekla, Forsyth och Kelly (2004) gjorde ett försök med inhalation av 
koldioxidmättad luft. I deras studie screenades friska försökspersoner utifrån 
AAQ-9 där man satte ihop två lika stora grupper av personer med stor respektive 
liten grad av emotionellt undvikande. Fysiologiska och subjektiva mått 
inhämtades kontinuerligt under försöken. Resultaten visade att deltagare som 
skattade högt på upplevelseundvikande ansåg sig uppleva fler paniksymtom, 
högre grad av allvarliga kognitiva symtom, och mer fruktan, panik och brist på 
kontroll än de mindre undvikande deltagarna. Grupperna skiljer sig dock inte åt 
när det kommer till fysiologiska mått såsom hudkonduktans, muskeltonus och 
hjärtfrekvens. Resultaten kan inte förklaras utifrån riskfaktorer kopplade till 
ångest såsom känslighet för ångestrelaterade symtom. Författarna diskuterar hur 
emotionellt undvikande inte enbart är en konsekvens av ångestrelaterad patologi 
utan också kan utgöra den process genom vilken normal och adaptiv upplevelse 
av ångest och rädsla skiftar till en störd och maladaptiv upplevelse av ångest och 
rädsla.  
 
Två samordnade experimentella studier av Marks och Woods (2005) har 
undersökt acceptans och suppression som strategier att hantera påträngande 
tankar. I sin första studie med 103 försökspersoner fann de att personer som 
vanligtvis tränger undan påträngande tankar har fler sådana tankar, är mer 
besvärade av tankarna, och upplever ett större behov av att agera på dem än 
personer som förhåller sig mer accepterande. Accepterande individer visade 
också en lägre nivå av tvångsmässighet, depression och ångest. I den andra 
studien delades försökspersonerna in i tre grupper med en 
suppressionsinstruktion, en acceptansinstruktion och en kontrollgrupp med en 
allmänt hållen instruktion. Denna studie visade att suppressionsgruppen inte 
lyckades tränga undan sina påträngande tankar och upplevde ett ökat obehag 
efter försöket, detta medan acceptansgruppen upplevde en minskning i obehag 
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trots att de ej uppvisade en lägre frekvens påträngande tankar. Författarna tar 
detta som ett stöd för att det inte är själva tankarna som utlöser obehaget utan att 
besvärsnivån är relaterad till hur man förhåller sig till sina påträngande tankar.   
 
 Acceptansstudie med tinnituspatienter.  Det finns i dagsläget inga 
publicerade studier på acceptans i en tinnituspopulation. I en experimentell 
studie prövades effekten av en acceptansstrategi respektive en 
suppressionsstrategi med avseende på tinnituspatienters prestation vid 
genomförandet av en uppmärksamhetsuppgift (Östergren, 2005). Studien 
använde sig av en mellangruppsdesign där 47 tinnituspatienter utförde en 
komplex uppmärksamhetsuppgift bestående av att föreställa sig en inre bild. 
Uppgiften genomfördes i ett ljudisolerat rum. Försökspersonerna delades in i tre 
grupper som fick olika instruktioner relaterat till hur deltagarna skulle hantera 
tankar och känslor som dök upp i samband med genomförandet av uppgiften. 
Instruktionerna var acceptans, tankesuppression och en kontrollinstruktion med 
neutralt innehåll. Beroendevariablerna var förändring i maskeringsnivå, 
subjektiva SUD-skattningar av tinnitusbesvär och tinnitus styrka samt framgång 
på uppmärksamhetsuppgiften mätt i tid och antal avbrott. Resultaten visade att 
acceptansgruppen presterade signifikant bättre än kontrollgruppen avseende hur 
lång tid man lyckades fokusera på den inre bilden. Inga skillnader i övriga 
utfallsmått påträffades. I samband med experimentet samlades ett antal 
självskattningsmått in på vilka de visade sig att det förelåg en skillnad i 
ångestnivå mellan acceptansgruppen och kontrollgruppen, skattad på Hospital 
Anxiety Scale. Kontrollgruppen skattade signifikant högre ångest vilket 
eventuellt kan ha påverkat deras prestation på uppmärksamhetsuppgiften.  
 
Syfte och förväntat utfall 
Acceptans har i ett antal studier visat sig ha gynnsamma effekter avseende overt 
beteende såväl som mentalt välbefinnande. Syftet med denna studie var dels att 
utarbeta ett tinnitusspecifikt acceptansmått, dels att bland tinnituspatienter 
undersöka det prediktiva värdet av acceptans avseende senare tinnitusbesvär och 
livskvalitet, när man kontrollerar för depression och ångest. Det senare för att i 
förlängningen utröna om arbete med acceptans kan vara en lämplig komponent i 
psykologisk behandling av tinnitus. En longitudinell design valdes då detta 
medför att man med en större säkerhet än i en tvärsnittlig studie kan uttala sig 
om riktningen på erhållna samband. Det förväntade utfallet var att en högre nivå 
av acceptans skulle predicera en lägre nivå av tinnitusbesvär samt en högre 
livskvalitet. 
 

Metod 
Försökspersoner 
I delstudie ett ingick ett större sample på 77 försökspersoner och i delstudie två 
ingick ett mindre sample med 47 av dessa försökspersoner. 
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Inklusionskriterier för deltagande i studien var att ha uppnått myndig ålder, ha 
gett sitt informerade samtycke samt stå på väntelista för behandling av tinnitus. 
Exklusionskriterier var språksvårigheter i den utsträckning att ifyllandet av 
formulären inte gick att genomföra. Även hörselnedsättning och/eller 
neurologiska sjukdomar som omöjliggjorde genomförandet av det föregående 
experimentet utgjorde grund för exkludering.  
 
Medelåldern för försökspersonerna låg på 50.8 (SD= 12.16) år i det större 
samplet och 50.6 (SD=12) i det mindre. Den yngsta försökspersonen var 24 år 
och den äldsta 75. Könsfördelningen i det större samplet såg ut så att 47.4 
procent var kvinnor medan denna grupp i det mindre samplet utgjorde 51 
procent.  
 
Personerna i delstudie två fyllde i bakgrunds- samt uppföljningsfrågor vilket 
möjliggör ytterligare beskrivning av detta sample. Medelvärdet för antalet år 
personerna i det mindre samplet haft sin tinnitus var 6.3 (SD=8.2) år. Avseende 
försökspersonernas sysselsättning var 74.5 procent av gruppen yrkesarbetande, 
övrig andel fördelade sig på studier 4.3 procent, arbetssökande 4.3 procent, 
pension 8.5 procent samt annan sysselsättning 8.5 procent. Bland de 
yrkesarbetande var det 45.5 procent som jobbade heltid. 20.5 procent jobbade 
inte alls och resterande andel fördelade sig på deltidsarbete på mellan 25 och 85 
procent. Tinnitus var i 9.5 procent av fallen ensam orsak till den reducerade 
arbetstiden. Tinnitus tillsammans med ljudkänslighet var orsaken i 14.3 procent 
av fallen, tinnitus och hörselnedsättning var orsaken i 4.8 procent och tinnitus 
och annat uppgavs vara orsaken i 19 procent av fallen. Tinnitus var med andra 
ord ensam orsak eller delorsak till reducerad tjänstgöringsgrad för 47.6 av de 
deltidsarbetande.  
 
Sextiotre procent uppgav att de var ganska eller mycket ljudkänsliga. Sextiotvå 
procent uppgav att de hade en hörselnedsättning varav 46 procent uppgav en 
vänstersidig och 46 procent uppgav nedsättning på båda sidor. Trettiofem 
procent besvärades lite av sin hörselnedsättning, 43 procent besvärades rätt 
mycket, 3 procent besvärades mycket och 18 procent besvärades väldigt mycket. 
Det var sammanlagt 22 procent av det mindre samplet som bar hörapparat. 
Audiogram fanns att tillgå för 37 av försökspersonerna utifrån vilka ett mått 
motsvarande medelvärdet för hörselnedsättningen för olika frekvenser -Pure 
tone average- kunde beräknas. Denna beräkning skedde med utgångspunkt från 
värden på frekvenserna 0.5, 1, 2 och 4 kHz. Medelvärdet för pure tone average 
på det öra där försökspersonerna hade bäst hörsel var 13.49 dB (SD=10.70). 
Maskeringsnivån hos försökspersonerna låg i medel på 51.60 dB hearing level 
(SD=15.95). 
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Vid uppföljningen har sju av försökspersonerna erhållit behandling för sin 
tinnitus. Fem av dessa har fått mer än en typ av behandling. Fyra 
försökspersoner har varit på informationsträffar i grupp om tinnitusbesvär. Tre 
försökspersoner har testat avslappning, tre har fått stödsamtal hos kurator, en har 
fått läkemedel, en har testat alternativ medicin och en har fått en brusapparat. 
Tinnitus har förändrats för 36 procent av patienterna vid uppföljningen. För 43.7 
procent av dessa har tinnitus ökat, för 12.5 procent har den minskat och för 43 
procent har den flukturerat. Hörseln har förändrats för 16 procent av 
försökspersonerna, där 71.4 procent av dessa har försämrad hörsel. Känsligheten 
för ljud har förändrats för 33 procent av försökspersonerna där 60 procent av 
dessa anser sig ha blivit känsligare för ljud, 20 procent har blivit mindre känsliga 
och 20 procent har en ljudkänslighet som växlar kontinuerligt. Trettiotre procent 
av försökspersonerna har funderat på att söka eller sökt sig till sjukvården under 
perioden som gått sedan förra datainsamlingen. Detta gäller allt ifrån korsband 
som gått av, till graviditetsbesvär eller följdverkningar av hörselnedsättning och 
tinnitus.   
 
Mellan datainsamlingarna skedde ett externt bortfall på sammanlagt två 
personer. Utöver detta skedde bortfall på enskilda items på AAQ samt i ett fall 
på enskilda items på QOLI. Två försökspersoner har ett bortfall på THI.  

Design 
Delstudie ett är en tvärsnittsstudie av Tinnitus Acceptance Questionnaire:s 
(TAQs) psykometriska egenskaper, normer och faktorstruktur. Delstudie två är 
en longitudinell korrelationsstudie med självskattningsformulär och insamling 
av diverse bakgrunds- samt uppföljningsdata där tiden mellan mätningarna 
uppgick till 7 månader. Prediktorvariabel var acceptans, mätt med AAQ-9 samt 
TAQ. Utfallsvariablerna var grad av tinnitusbesvär mätt med THI och TRQ, 
samt livskvalitet mätt med QOLI. Ett mått togs på depression och ångest - 
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) - för att kontrollera för dessa 
variabler. 
 
Material 

Audiometer och hörlurar. Vid den bilaterala maskeringen med vitt brus 
användes Interacoustic clinical audiometer AC 40 samt hörlurar av märket 
Telephonics TDH 39P.  

 
Formulär. Fem självskattningsformulär distribuerades till 

försökspersonerna vid två tillfällen med sju månaders mellanrum. Vid den första 
datainsamlingen samlades också bakgrundsdata in i enkätform, vid det andra 
tillfället uppföljningsdata samt TRQ. Bakgrundsdata består av frågor som rör 
sysselsättning, sysselsättningsgrad, duration av tinnitus och dylikt (bilaga 5). 
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Uppföljningsdata rör förändringar som skett sedan den första datainsamlingen 
ägde rum. Detta handlar bland annat om huruvida försökspersoner under denna 
tidsperiod erhållit behandling för sin tinnitus. Uppföljningsfrågorna täcker också 
förändring av tinnitus, hörsel och ljudkänslighet samt om försökspersonen haft 
någon anledning att söka sig till sjukvården under tiden som förlöpt sedan första 
datainsamlingen (bilaga 6). Självskattningsformulären beskrivs nedan, utifrån 
vad de avser att mäta samt utifrån deras psykometriska egenskaper. Normer 
finns att tillgå i bilaga 7.   

 
Acceptance and Action Questionnaire (AAQ-9). Detta formulär avser att 

mäta upplevelseinriktat undvikande och acceptans (AAQ: Hayes et al., 2004). 
Poängsättningen är omvänd så att höga värden på formuläret indikerar låg 
acceptans. I en omfattande studie (n= 2415) mättes verktygets psykometri där . 
AAQ med 9-item fick ett Chronbach alpha värde på α=.70, vilket anses vara 
högt för ett formulär med mindre än tio items.  

Hospital Anxiety and Depression Scale. Detta är ett mycket vanligt 
förekommande screeningformulär för ångestbesvär och depression hos 
patientgrupper inom somatisk vård (HADS: Zigmond  & Snaith, 1983). 
Formuläret består av 14 items med en svarsgradering i fyra skalsteg. I en 
omfattande review sluter sig Herrmann (1997) till att skalan har god reliabilitet 
samt acceptabel sensitivitet och specificitet. Den interna konsistensen är också 
acceptabel med värden mellan α=.80 till .93 för ångestskalan och mellan α=.81 
till .90 för depressionsskalan. Den två-dimensionella strukturen har bekräftats i 
en mängd faktoranalyser. Delskalorna skiljer sig åt på ett kliniskt meningsfullt 
sätt. Avseende validiteten diskriminerar HADS väl mellan sampel med låg, 
medium och hög ångest respektive depression. Avseende tinnituspatienter har 
man funnit att depressionsskalan är bättre än ångestskalan i fråga om sensitivitet 
och specificitet (Svedlund, Zoger & Holgers, 2003).  
 

Tinnitus Acceptance Questionnaire (TAQ). TAQ är ett formulär utvecklat 
för att ingå i denna studie (Westin, 2005). Det avser att mäta 
upplevelseundvikande och acceptans vid tinnitus. TAQ är inspirerat av Chronic 
Pain Acceptance Questionnaire - Revised (CPAQ-R) (McCracken, Vowles & 
Eccleston, 2004). Formulärets normer, psykometriska egenskaper och eventuella 
faktorstruktur presenteras i resultaten för delstudie ett. 

 
Tinnitus Handicap Inventory (THI). THI är ett mycket använt formulär i 

tinnitusforskning vilket avser att mäta hur mycket besvär tinnitus upplevs ge 
upphov till (THI: Newman, Jacobson & Spitzer, 1996). Besvären graderas på en 
skala mellan 0-100, uppdelat i 25 items (Baguley & Norman, 2001). Test-retest 
reliabiliteten har i ett antal studier visat sig hög (Newman et al., 1996; Newman, 
Sandridge, & Jacobson, 1998). THI har även visat sig ha hög konvergent 
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validitet i jämförelser med andra mått på tinnitusbesvär (Baguley & Andersson, 
2003). Vid undersökning av faktorstrukturen hos formuläret har en dansk 
forskargrupp kommit fram till en trefaktorslösning för THI på danska (Zachariae 
et.al., 2000). I en faktoranalys av Baguely och Andersson (2003) kommer dessa 
dock till slutsatsen att en unifaktorell lösning är den bästa. Den interna 
konsistensen på formuläret uppgick i denna studie till α =.93. 
 

Tinnitus Reaction Questionnaire (TRQ). TRQ är ett formulär omfattande 
26 items avsett att mäta psykologiska påfrestningar relaterade till tinnitus (TRQ: 
Wilson, Henry, Bowen, & Haralambous, 1991). Psykometriska analyser har 
visat att TRQ har mycket god test-retest reliabilitet, r=.88, och intern konsistens 
α=.96. Vid faktoranalys faller formuläret ut i fyra faktorer (TRQ: Wilson, 
Henry, Bowen, & Haralambous, 1991). Det föreligger måttliga till höga 
korrelationer mellan TRQ och självskattningsmått på ångest och depression 
(r=.58-.87).  
 

Quality of Life Inventory (QOLI). QOLI mäter livskvalitet över 16 
områden såsom hälsa, arbete, lärande och kärlek. (QOLI: Frisch, Cornell, 
Villanueva, & Retzlaff, 1992). En svensk validering av QOLI har gjorts på 
personer med Post Traumatisk Stress Disorder-diagnos (n=53) samt en 
normalgrupp på 100 personer (Paunovic & Öst, 2004). QOLIs interna konsistens 
visade sig vara hög där Chronbachs alfa på en PTSD och en normalgrupp ligger 
på .84 respektive .80. En MANOVA visade QOLIs goda diskriminativa validitet 
inom 13 av 16 domäner. Begreppsvaliditeten undersöktes via jämförelser med 
diverse besvärsmått där resultaten indikerade att livskvalitet inte enbart är 
motsatsen till besvärsnivå, depression och ångest utan fångar en unik aspekt av 
individens fungerande. QOLIs psykometriska egenskaper har undersökts i två 
tidigare studier där formuläret visar god reliabilitet, validitet och intern 
konsistens (Frisch et al., 1992; Safren, Heimberg, Brown, & Holle, 1996–97). 

 
Procedur 
Rekryteringen av försökspersoner genomfördes via väntelista och remisslista 
från öronmottagningen på Universitets Sjukhuset (US) i Linköping. En förfrågan 
om medverkan skickades ut (bilaga 1). Förfrågan följdes upp med ett 
telefonsamtal där försökspersonerna tillfrågades om eventuell medverkan i 
studien och en första tid avtalades vid jakande svar. Under detta telefonsamtal 
fick personerna ytterligare information och en chans att ställa frågor. Parallellt 
med rundringningen till tinnituspatienter utarbetades det tinnitusspecifika 
acceptansmåttet Tinnitus Acceptance Questionnaire  med inspiration från 
CPAQ-R och AAQ-32. Sju av tolv items på TAQ är hämtade från CPAQ-R, 
översatta och omformulerade till tinnitusförhållanden på svenska. Två items 
liknar items 6 och 10 från AAQ-32.  
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TAQ pilottestades på en tinnitusgrupp på öronmottagningen. Utifrån deras 
synpunkter omarbetades formuläret och tog den form som det hade vid resten av 
studien.  
 
Den första datainsamlingen var uppdelad i två faser, en fas som utgjordes av 
inhämtande av informerat samtycke i skriftlig form (bilaga 2), bilateral 
maskering med vitt brus samt ett experiment. Denna fas utgjorde en gemensam 
datainsamling med en studie på D-nivå av psykologstuderande Rickard 
Östergren. Vid den bilaterala maskeringen stegades vitt brus upp i hörlurar till 
den nivå där försökspersonens tinnitusljud precis täcktes. Detta för att erhålla ett 
mått på tinnitus styrka i form av minimal maskeringsnivå. Den första 
datainsamlingens andra fas utgjordes av ifyllande av de självskattningsformulär 
som utgör data i denna studie (delstudie två) samt ifyllande av ett antal 
bakgrundsfrågor. Hela den första datainsamlingen genomfördes i ett 
hörselmätningsrum på avdelningen för Teknisk audiologi vid Linköpings 
Universitetssjukhus. I samband med den första datainsamlingen skickades två av 
formulären, AAQ-9 samt TAQ ut till ett antal patienter från samma urvalsgrupp 
som de övriga försökspersonerna. Detta för att samla in tillräckligt mycket data 
för att kunna genomföra delstudie ett. Den andra datainsamlingen påbörjades 
efter sju månader då försökspersonerna ringdes upp igen för att boka tider då de 
på nytt skulle fylla i formulären. Vid den andra datainsamlingen fyllde 28 
försökspersoner i självskattningsformulären samt ett antal uppföljningsfrågor på 
avtalad tid i ett rum på avdelningen för Teknisk Audiologi US. 17 
försökspersoner fick på egen begäran istället formulären hemskickade med ett 
frankerat svarskuvert. Under den andra datainsamlingen skedde en förväxling så 
att svaren på Tinnitus Handicap Inventory (THI) fick inhämtas per telefon. Av 
denna anledning finns mätningar på Tinnitus Reaction Questionaire från 
uppföljningen men inte i baslinjemätningen. I samband med den andra 
datainsamlingen distribuerades AAQ och TAQ till ytterligare ett antal 
tinnituspatienter som deltog i en studie på D-nivå av Andreas Malm. 
 
Dataanalyser 
Dataanalyser genomfördes i SPSS 11 på en Apple Macintosh, iMac. I dessa 
analyser sattes en gräns för signifikans på p <.05. I delstudie ett genomförs 
beräkningar av intern konsistens, frekvensdistribution och test-retest korrelation 
av TAQ. Därefter genomfördes en pricipal komponent faktoranalys med 
varimax rotation av TAQ för att undersöka huruvida formuläret kan fördelas i 
delskalor. I denna faktoranalys sattes gränsen för Eigenvalues på 1 och för 
faktorladdningar på .40. I delstudie ett genomfördes slutligen analyser av 
korrelationer med Pearsons r.  
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I delstudie två genomfördes två stycken oberoende t-test. Ett för att kontrollera 
för procedurella skillnader mellan förfaringssätt vid datainsamlingen och det 
andra för att kontrollera för svaren på uppföljningsfrågorna. Korrelationer och 
partiella korrelationer beräknades med Pearsons r. Multipla regressionsanalyser 
genomfördes för att skissa upp en modell över vad som predicerar tinnitusbesvär 
och livskvalitet hos tinnituspatienter.   

 
 

Resultat 
 
Först presenteras resultaten från delstudie ett, tvärsnittsstudien som undersöker 
Tinnitus Acceptance Questionnaires psykometriska egenskaper, normer och 
faktorstruktur (n=77). Därefter presenteras resultaten från den longitudinella 
korrelationsstudien, delstudie två (n=47). 
 
Delstudie 1 
 
Psykometri och faktorstruktur hos Tinnitus Acceptance Questionnaire 
Medelvärden på acceptansmåtten i det större normeringssamplet (n=77) var 
40.24 (SD = 12.23) för TAQ och 34.20 (SD = 7.93) för AAQ. Beträffande 
acceptansmåttet TAQ har detta en median på 39.0, en kurtoisis på -.50 (SD 
=.55) och en skevhet på .13 (SD =.28). Den interna konsistensen på 
acceptansmåtten i det större samplet uppgick till Chronbach’s alpha .89 för TAQ 
och .56 för AAQ. Undersöker man enskilda items på TAQ ligger medlen på vart 
och ett nära mittenvärdet 3 på sex av tolv items. Dessa utgörs av item 4, 7, 8, 
9,10 samt 11. På övriga sex items ligger medlet närmare fyra vilket indikerar en 
tendens hos försökspersonerna att skatta högt på dessa frågor. Samtliga items på 
TAQ har adekvat frekvensdistribution vilket indikerar att hela skalan använts för 
vart och ett av dem. Resultaten från TAQ korrelerar inte med ålder och kön i det 
större samplet. I det mindre samplet i delstudie två korrelerar TAQ inte med 
ålder, kön, pta-värden, tinnitus duration, sysselsättningsgrad, ljudkänslighet eller 
maskeringsnivå. För att undersöka validiteten hos TAQ som acceptansmått 
undersöktes korrelationen mellan TAQ och AAQ. Denna korrelation uppgick till 
r (74) = .35, p=.002. Formulärets test-retest reliabilitet i det mindre samplet från 
delstudie två uppgår till r=.77 , p=.001. 
 
För att undersöka faktorstrukturen hos TAQ genomfördes en principal 
komponent faktoranalys med varimax rotation. Denna resulterade i två faktorer 
med eigenvalues >1, där faktor 1 har ett eigenvalue på 5.66 och faktor 2 på 1.76. 
Faktorladdningarna presenteras i tabell 1.  
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Tabell 1. 
Faktorladdningar på Tinnitus Acceptance Questionnaire 
 
Item  Activity 

engagement 
Tinnitus 
willingness 

 1  .80 -.14 
 2  .70  .30 
 3  .83  .00 
 4  .00  .87 
 5  .80  .00 
 6  .79  .00 
 7  .00  .66 
 8  .51  .37 
 9  .81  .26 
10  .70  .34 
11  .15  .74 
12  .81  .21 
 
Faktorerna förklarar tillsammans 61.8 % av variansen i TAQ, där faktor 1 bidrar 
med 47.2 % och faktor 2 bidrar med 14.7%. Faktorerna ges beteckningarna 1) 
activity engagement (i vilken utsträckning man fortsätter sitt engagemang i 
normala aktiviteter oberoende av tinnitus) och 2) tinnitus willingness 
(inställningen att undvikande och kontroll inte är relevanta strategier för att 
anpassa sig till tinnitus). Korrelationen mellan faktorerna uppgick till r 
(75)=.30, p=.0001. Korrelationen mellan faktor 1 och hela skalan var r(75)=.94, 
p=.0001 och den mellan faktor 2 och hela skalan r(75)=. 59, p= 0.001. Den 
interna konsistensen för faktorerna var α= .91 för faktor ett och α= .70 för faktor 
två. 
 
 
Delstudie 2 
 
Deskriptiv analys av det mindre samplet 
Resultatet av deskriptiva analyser avseende det mindre samplets (n = 47) 
medelvärden och standardavvikelser i baslinjen på självskattningsformulären 
visas i tabell 2. Alla fortsatta statistiska beräkningar sker med data från det 
mindre samplet. 
 
För att kontrollera för eventuella procedurella skillnader vid uppföljningen 
mellan de två förfaringssätten att fylla i enkäterna på avdelningen för Teknisk 
Audiologi respektive hemma genomfördes ett oberoende t-test. T-testet visade 
inga signifikanta skillnader mellan grupperna.  
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Tabell 2. 
Medelvärden och standardavvikelser på utfalls- samt prediktorvariabler 
Baslinlje M SD 
AAQ                                  33.60 8.67 
HAD-A 6.81 4.26 
HAD-D 4.38 3.54 
TAQ 38.52 10.95 
TAQ Faktor 1 31.15 9.79 
TAQ Faktor 2 7.43 3.15 
THI 43.28 19.30 
QOLI 2.41 1.48  
AAQ= Acceptance and Action Questionnaire, HAD-A=Hospital Anxiety Scale, 
HAD-D=Hospital Depression Scale, TAQ=Tinnitus Acceptance Questionnaire, 
THI=Tinnitus Handicap Inventory, QOLI=Quality of Life Inventory. 
 
Korrelationer 
Korrelationsanalyser genomfördes för att undersöka relationen mellan 
baslinjemätningarna och grad av tinnitusbesvär samt skattad livskvalitet vid 
uppföljningen. Dessa samband visas i tabell 3 och 4. Så gott som samtliga 
korrelationer var statistiskt signifikanta. Analyserna visade att generell 
acceptansnivå initialt korrelerar med grad av tinnitusbesvär och med livskvalitet 
vid uppföljningen. Tinnitusspecifik acceptans initialt korrelerar med grad av 
tinnitusbesvär och med livskvalitet vid uppföljningen. När TAQ fördelades på 
sina faktorer framkom att faktor 1 korrelerar signifikant med såväl THI, som 
TRQ och QOLI. Detta medan faktor 2 endast är signifikant korrelerat till TRQ 
vid uppföljningen.  
 
Tabell 3. 
Samband mellan självskattningsmått vid baslinjemätningen och tinnitusbesvär 
vid sjumånadersuppföljningen. 
Baslinje 7 månaders uppföljning 

THI 
7 månaders uppföljning 
TRQ 

AAQ  .52**  .44** 
HAD-A  .47**  .40** 
HAD-D  .64**  .68** 
TAQ -.68** -.67** 
TAQ Faktor 1 -.66** -.61** 
TAQ Faktor 2 -.28 -.42** 
THI  .74**  .62** 
QOLI -.44** -.44** 
** p< 0.01 
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Andra intressanta resultat är att det initiala depressionsmåttet tycks korrelera 
med såväl tinnitusbesvär som livskvalitet. Även ångest vid baslinjemätningen 
korrelerar med tinnitusbesvär vid uppföljningen. Sambandet mellan 
uppföljningsskattningarna på THI respektive TRQ var r (43)= .80, p=0.001. 
 
 
Tabell 4. 
Samband mellan självskattningsmått vid baslinjemätningen och livskvalitet vid 
sjumånadersuppföljningen. 
Baslinje 7 månaders uppföljning 

QOLI 
AAQ -.38* 
HAD-A -.29 
HAD-D -.50** 
TAQ  .32* 
TAQ Faktor 1  .31* 
TAQ Faktor 2  .14 
THI -.35* 
QOLI  .71** 
* p<0.05, ** p< 0.01 
 
Partiella korrelationer, multipel regression 
Nästa fas av databearbetningen bestod i hypotesprövning med hjälp av partiella 
korrelationsanalyser. Detta för att kunna undersöka acceptans prediktiva värde i 
förhållande till tinnitusbesvär och livskvalitet när man samtidigt kontrollerar för 
baslinjevärdena på beroendemåtten. Endast ett partiellt korrelationsmått visade 
sig signifikant och det var mellan TAQ i baslinjen och TRQ i uppföljningen, 
r(42)= -.40, p= 0.007, när man kontrollerade för THI i baslinjen. När TAQ 
delades upp i dess faktorer visade resultaten att faktor 2 har ett signifikant 
partiellt samband med TRQ, r(42)=-.38, p=.011, men inte faktor 1. 
 
Multipla regressionsanalyser genomfördes för att skissera en modell över vad 
som predicerar tinnitusbesvär och livskvalitet hos tinnituspatienter. Depression 
är i korrelationsanalysen starkt korrelerat till livskvalitet och grad av 
tinnitusbesvär, något som bör undersökas närmare. Multipla regressionsanalyser 
visade att baslinjevärdet på THI är det mått som bäst predicerar graden av 
tinnitusbesvär på THI vid uppföljningen. Detta mått är det enda som har ett 
signifikant prediktivt värde när samtliga baslinjemätningar konkurrerar om andel 
förklarad varians vid uppföljningen. I en multipel regression uppgår 
baslinjemåttens sammantagna förklaringsvärde till F (42) = 9.02, Adj.R2= .53, 
p=0.001. Tas det initiala THI-måttet bort ur beräkningen är TAQ ensamt det 
baslinjemått som har ett signifikant prediktivt värde med avseende på 
tinnitusbesvär med en betavikt på β=- .43, p=.008. Delas TAQ upp i sina 
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faktorer visar det sig att det är faktor 1 som i huvudsak svarar för detta 
signifikanta prediktiva värde, β=-.37, p=.028. Avseende TRQ-värdet i 
uppföljningen har baslinjemåtten ett sammantaget förklaringsvärde på 
F(44)=8.24, Adj.R2=.50, p=.001. Den multipla regressionsanalysen visade att 
HAD-D, β= .48, p=.013 samt TAQ, β=- .36, p=.05 är de baslinjemått som har 
signifikant prediktivt värde. När TAQ delades upp i sina faktorer visade det sig 
att faktor 2, men inte faktor 1 uppvisar ett signifikant prediktivt värde.   
 
Även för QOLI är måttets baslinjevärde det mått som bäst predicerar livskvalitet 
vid uppföljningen. Liksom för tinnitusbesvär är baslinjemåttet för QOLI det 
enda mått med ett signifikant prediktivt värde i en multipel regression med 
samtliga baslinjemått. Det sammantagna förklaringsvärdet för denna modell 
uppgår till F(43)=7.83, Adj.R2=.49, p=.001. Exkluderas det initiala värdet på 
QOLI ur analysen är HAD-D det mått som ensamt har ett signifikant prediktivt 
värde med avseende på variansen i livskvalitet med en betavikt på β=-.51, p= 
.036. 
   
Bakgrunds- och uppföljningsvariabler 
Eventuella korrelationer mellan utfallsmåtten och bakgrundsvariabler respektive 
uppföljningsvaribler undersöktes också närmare. Här visade det sig att QOLI i 
uppföljningen korrelerade med sysselsättningsgrad initialt r(41)= .43, p= 0.006. 
Även TRQ vid uppföljningen korrelerade med sysselsättningsgrad initialt 
r(42)=-.35, p=0.023.Sysselsättningsgrad visade sig därmed vara en väsentlig 
bakgrundsvariabel. Övriga bakgrundsvariabler visade inga signifikanta 
relationer med resultaten på utfallsvariablerna. 
 
Medelvärdesskillnader undersöktes med utgångspunkt från 
uppföljningsfrågorna, vilka alla hade ja eller nej -svar. Här visar det sig att 
uppföljningsvariablerna behandling för tinnitus, förändring i tinnitus, förändring 
i ljudkänslighet eller förändrad hörsel inte medför signifikanta 
medelvärdesskillnader. Frågan om försökspersonen under den gångna 
tidsperioden varit föranledd att söka sig till sjukvården är den enda 
uppföljningsvariabel som visar en signifikant medelvärdeskillnad. Detta med 
avseende på HAD-D-skattningen och med resultatet F(41)=13.93, p=.001.   
 
 

Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att utarbeta ett tinnitusspecifikt acceptansmått samt 
att bland tinnituspatienter undersöka det prediktiva värdet av acceptans avseende 
senare tinnitusbesvär och livskvalitet. Acceptans har i en rad studier visat sig 
vara relaterat till en mängd mått på livskvalitet, psykopatologi, stress, smärta, 
jobbprestation och negativ affektivitet (Hayes, Luoma et al., 2006) I en tidigare 
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tinnitusstudie har acceptans befunnits vara den enda undersökta copingstrategi 
som korrelerade med lägre tinnitusbesvär (Andersson, Kaldo, Strömgren & 
Ström, 2004).  
 
Resultaten visar att ett svenskt, tinnitusspecifikt acceptansmått kunnat utarbetas 
med adekvat frekvensdistribution samt god intern konsistens och acceptabel 
test-retest reliabilitet. Detta acceptansmått har två faktorer där den första är 
activity engagement och den andra är tinnitus willingness. Dessa faktorer 
överensstämmer med de faktorer som befunnits ha något förklaringsvärde på 
förlagan CPAQ-R. Det låga sambandet mellan tinnitusspecifik och generell 
acceptans i denna studie väcker dock tvivel om vad det nyutarbetade formuläret 
egentligen mäter. AAQ-9 visar i denna studie dålig intern konsistens och 
flertalet försökspersoner reagerar negativt på detta formulär.  
 
Resultaten vid prövningen av acceptans prediktiva värde visar att såväl specifik 
som generell acceptans har ett starkt signifikant samband med senare 
tinnitusbesvär och ett måttligt signifikant samband med senare livskvalitet. Vid 
partiell korrelationsanalys och multipla regressioner visar det sig dock att 
utfallsvariablernas baslinjevärden är de mått som bäst predicerar utfallet vid 
uppföljningen. Det finns trots detta tendenser i data som tyder på att tinnitus 
willingness såväl som activity engagement kan ha ett prediktivt värde avseende 
tinnitusbesvär. En liknande antydan finns till att depressivitet kan ha ett 
prediktivt värde på livskvalitet. Slutsatsen blir att acceptans prediktiva 
förklaringsvärde avseende tinnitusbesvär och livskvalitet försvinner när 
baslinjevärdena på dessa utfallsvariabler tas med i beräkningen. Det förväntade 
utfallet överensstämmer således endast till viss mån med det erhållna.  
 
Metoddiskussion 
Några av de kanske viktigaste metodologiska frågorna att diskutera i denna 
uppsats rör vad acceptans är och hur man kan mäta acceptans hos en 
tinnituspopulation. Upplevelseinriktat undvikande såsom det definieras inom 
ACT innebär att aversiva koverta skeenden blir diskriminativa stimuli för att 
undvikanden av exempelvis vissa platser och aktiviteter leder till negativ 
förstärkning. Med acceptans av exempelvis tinnitus kommer en kontextuell 
förändring där undvikanden inte längre fyller en funktion utan tinnituspatienten 
kan börja agera utifrån andra prioriteringar än att undvika obehag. På detta sätt 
möjliggör kovert acceptans overt engagemang i aktiviteter som är viktiga för 
patienten och ger denna positiv förstärkning. Vardagligare uttryckt innebär detta 
att tinnituspatienter som är beredda att uppleva tinnitusljud utan att försöka 
undvika, manipulera eller värdera dem inte heller finner tinnitus som ett hinder 
från att göra saker som är viktiga för dem och leva det liv de vill leva. Acceptans 
av tinnitus kan delas in i två komponenter där den första avser det fortsatta 
deltagandet i de aktiviteter livet bjuder, oberoende av tinnitus. Den andra 
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komponenten rör vetskapen om att det inte är nödvändigt att undvika och 
kontrollera tinnitus för att kunna nå sina mål och leva efter sina värderingar.  
 
Sätter man acceptans i relation till andra psykologiska begrepp är det svårt att 
dra några klara slutsatser. Till att börja med kan man fundera kring om 
acceptans kan sägas vara en form av coping. Med tanke på hur brett 
copingbegreppet är ryms nästan vad som helst som människor gör när de hamnat 
i en situation där det ställs krav som de med befintliga resurser inte klarar. Till 
coping räknas medvetna hanteringsstrategier som kan vara både adaptiva och 
maladaptiva. Ibland kan valet av copingstrategier förvärra och vidmakthålla 
problemen. Acceptans skiljer sig dock från annan coping då den inte syftar till 
att ta itu med, reducera eller förmildra någon aspekt av en problematisk situation 
utan endast till att ta in situationen och fortsätta bete sig funktionellt. Acceptans 
spänner över både känsloorienterad och problemfokuserad coping. Ett annat 
begrepp som man kan jämföra med acceptans är kognitiv omstrukturering som 
syftar till att förändra patientens tankar och inställning till sig själv och sin 
situation. Rimligtvis borde även kognitiv omstrukturering, väl genomförd, leda 
till acceptans och större psykologisk flexibilitet. Överhuvudtaget kan många av 
de stora terapiformerna sägas syfta till att ge sina klienter större psykologisk 
flexibilitet, ett utrymme att reflektera och träffa val utan att vara fullständigt 
snärjda av sin historia, sina tankar och känslor eller sina fysiologiska symtom. 
Skillnaden mot andra terapiformer är att acceptans i modern behaviorism är så 
intimt kopplad till overta beteenden och inlärningspsykologiska principer. 
Angående acceptans kontra kontroll kan man fråga sig om dessa måste stå i 
motsättning till varandra. I smärtstudier med CPAQ (Viane, 2003; McCracken, 
1999) har man funnit att kontrollerande av tankar är positivt relaterat till 
acceptans. Acceptans kan på ett sätt sägas vara ett sätt att öka sin kontroll över 
sina val och beteenden genom att minska sitt behov av kontroll över inre, 
okontrollerbara skeenden såsom tinnitusljud. Att lära tinnituspatienter att 
diskriminera mellan vad som kan eller inte kan kontrolleras borde vara en viktig 
komponent i den psykologiska behandlingen av denna patientkategori. 
 
Avseende hur acceptans kan mätas innefattar begreppet en beteendekomponent, 
att man bibehåller kontakten med ett aversivt stimuli. Inom smärtforskningen 
kan detta operationaliseras ganska lätt i overta beteenden med hjälp av 
inducerad smärta. Med tinnitus finns det inte samma uppenbara möjlighet att 
testa acceptans experimentellt. Att utsätta försökspersoner för tinnitusliknande 
ljud är så långt ifrån upplevelsen att ljudet finns i huvudet att studier med ett 
sådant upplägg riskerar att ha låg extern validitet. Det är inte heller möjligt att 
utsätta försökspersoner för skadliga ljudvolymer. Inom andra 
beteendemedicinska områden finns det andra objektiva mått man kan ta, 
exempelvis andel aktiv tid för smärtpatienter, sjukskrivningstal och antal 
smärtmediciner utskrivna etc. Det finns inga lika självklara objektiva mått på de 
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följdverkningar tinnitus ger annat än eventuellt sömnkvantitet, vilket blir ett 
mindre relevant mått utifrån det faktum att sovande är icke-viljestyrt. Acceptans 
hos tinnituspatienter kan med andra ord i princip endast mätas indirekt. Några 
sådana indirekta metoder består av prestation på olika uppgifter efter 
mottagandet av en acceptansinstruktion eller placeboinstruktion alternativt olika 
typer av självrapportering i form av självskattningsmått och intervjuer. 
 

Försökspersoner. Deltagarna i denna studie kan sägas skilja sig från 
tinnitussampel i andra studier i vissa avseenden. Till att börja med har detta 
sampel en överrepresentation av tinnituspatienter med nedsatt 
sysselsättningsgrad till följd av tinnitus, där hela 26 % av de yrkesverksamma 
försökspersonerna har gått ner i tjänstgöringstid med tinnitus som delorsak. 
Detta är särskilt intressant då sysselsättningsgrad är den enda bakgrundsvariabel 
som signifikant korrelerar med två av tre utfallsmått. En annan intressant punkt 
som skiljer detta sampel från tinnituspopulationen i stort är det höga 
medelvärdet på maskeringsnivå i detta sampel. Avsaknad av audiogram på 10 av 
försökspersonerna är att betrakta som olyckligt. Det är dock en följd av 
förfarandet vid Öronmottagningen vid Universitetssjukhuset i Linköping då man 
inte skickar efter audiogram vid remitteringar från vårdcentraler utanför centrala 
Linköping. Detta då alla patienter som tas emot av Öronmottagningen ändå 
genomgår en ny audiologisk undersökning med säkrare resultat.  

Design. Designen i denna uppsats innebär ett hårt test av acceptans 
prediktiva värde då man bland annat kontrollerar för baslinjemått på 
utfallsvariablerna. En förutsättning för att erhålla några resultat är att patientens 
acceptansstrategier även efter flera år med tinnitus kontinuerligt leder till bättre 
livskvalitet och lägre tinnitusbesvär. Ett flertal andra korrelationsstudier på 
acceptans har valt en tvärsnittlig design. I den tidigare beskrivna longitudinella 
studien avseende acceptans och effekter vid stressande livshändelser har man 
valt att endast bearbeta data från de som vid mättillfälle två upplevt sådana 
händelser (Plumb, Orsillo & Luterek, 2004). Detta medför att baslinjevärdena av 
deras utfallsmått inte har så mycket förklaringsvärde i förhållande till utfallet vid 
mätning två och en multipel regression visar att prediktorvariabeln acceptans 
förklarar mer av utfallet än baslinjemåttet. Detta förfarande medför tydliga 
problem då man inte heller har kontroll över hur allvarlighetsgraden i de 
stressande livhändelserna eller andra relevanta variabler påverkar utfallet. Ett 
sådant sätt att behandla data skulle i denna studie motsvaras av att man endast 
brydde sig om att undersöka resultaten från de patienter som visade stora 
förändringar av hörseln eller tinnitus maskeringsnivå och inte kontrollerade för 
depression och ångest. Med en sådan prövning av acceptans prediktionsvärde är 
det självklart lättare att finna ett tydligt sådant. I Lagenbachs (2004) 
longitudinella studie av predisponerande psykosociala och personlighetsfaktorer 
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vid tinnitus är designen upplagd så att det inte finns någon mätning av 
utfallsmåttet tinnitusbesvär i baslinjen. 

En annan detalj kring designen av föreliggande undersökning som skiljer den 
från andra korrelationsstudier på acceptans rör det faktum att mått på depression 
och ångest, som i andra studier är utfallsmått här istället fungerar som 
kontrollvariabler. Detta är exempelvis sant för McCracken et als (1999; 2004) 
smärtstudier där vissa av utfallsvariablerna är overta beteendemått och andra 
utfallsvariabler är depression och smärtrelaterad ångest. I dessa tvärsnittsstudier 
är upplevd smärtintensitet och demografiska data kontrollvariabler. Analogt med 
detta hade denna tinnitusstudie kunnat ha valt tvärsnittlig design med 
maskeringsnivå som enda kontrollvariabel och med tanke på att 
maskeringsnivån och demografiska variabler inte visade några signifikanta 
korrelationer med utfallsmåtten hade vi därmed fått resultat som klart talade för 
acceptans prediktiva värde i förhållande till utfallet.  
 
Frågan om vilket upplägg av en korrelationsstudie som mest sanningsenligt 
undersöker effekterna av acceptans är omöjligt att svara på men väl värd att 
diskutera.  
 

Formulär. Det mätverktyg som idag är mest använt för att skatta 
acceptans är AAQ-9. I och med att acceptans handlar om att aktivt bibehålla 
kontakten med och fullt ut erfara de privata händelser som tycks komma med 
funktionellt overt beteende är det svårt att avgöra huruvida det är ett begrepp 
som kan mätas med självskattning. Det man mäter i självskattningen är kanske 
snarare personens föreställningar omkring hur accepterande personen tycker sig 
vara och tycker att man bör vara. Erfarenheter från denna studie och svenska 
smärtstudier säger oss också att patienter med tinnitus och kronisk smärta finner 
AAQ-9 ställa irrelevanta frågor utifrån deras problembild. De flesta items på 
AAQ är dessutom så dåligt formulerade att de är svåra att förstå och besvara. 
Detta gäller exempelvis item 6: ”När jag utvärderar något på ett negativt sätt så 
erkänner jag vanligtvis att det här är bara en reaktion och inte objektiva fakta.” 
En annan egenskap hos AAQ som är värd att fundera över rör det faktum att den 
korrelerar relativt svagt med andra mer specifika mått av acceptans. Det väcker 
farhågan att vi inte vet vad dessa formulär egentligen mäter. Det faktum att 
AAQ i studien dessutom får ett så lågt värde på intern konsistens spär ytterligare 
på tveksamheten kring detta. Enligt Hayes et al (2006) mäter AAQ snarare 
psykologisk flexibilitet i stort än upplevelseundvikande och acceptans specifikt.  

 
Wicksell är smärtforskare och har intresserat sig för ACT. Utifrån sina 
erfarenheter av forskning på smärtpatienter sluter han sig till att dessa har svårt 
att svara på AAQ då de finner dess frågor förvirrande och irrelevanta utifrån 
deras situation (Wicksell, personlig kommunikation, 2005). Wicksell har 
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utvecklat ett eget 46-items självskattningsmått avsett att mäta smärtrelaterat 
undvikande – Pain Related Avidance Questionnaire (PRAQ). Detta formulär 
baserar sig till viss del på CPAQ och AAQ, men även på klinisk erfarenhet och 
teoretiska principer utifrån ACT. Likheterna mellan CPAQ och PRAQ utgörs av 
att båda instrumenten avser att mäta engagemang i normala aktiviteter 
oberoende av smärtan samt villighet att uppleva smärta. PRAQ går dock ett steg 
längre och önskar i högre grad än CPAQ att differentiera mellan olika ACT-
relaterade koncept såsom värderingar och kognitiv fusion. Forskning pågår för 
närvarande på PRAQ för att normera instrumentet samt undersöka dess 
psykometriska egenskaper och faktorstruktur. 
 
Om man riktar fokus mot det i denna studie framställda tinnitusspecifika måttet 
på acceptans, TAQ, kan detta mått endast ses som en förlaga till ett bättre 
genomarbetat instrument. Här skulle man vid en vidare omarbetning exempelvis 
kunna använda sig av AAQ-II samt PRAQ och de forskningsresultat man 
rimligtvis snart kan ha inhämtat utifrån dessa formulär. I Pain Related 
Avoidance Questionnaire tänker man sig en faktorstruktur med en teoretisk 
uppdelning av itemen där man väljer att titta på psykologisk flexibilitet i stort 
snarare än upplevelseundvikande och acceptans. En fråga rör om uppdelningen 
av tinnitusspecifik acceptans i faktorer är relevant och väl genomförd. Med 
tanke på att begreppet på en teoretisk nivå innehåller komponenterna villighet 
att uppleva det man upplever samt ett funktionellt overt beteende är indelningen 
relevant. Det är dock olyckligt att konstruerandet av formuläret inte skett utifrån 
denna teoretiska indelning, då detta troligtvis medfört en jämnare fördelning av 
items mellan faktorerna.  
 
När man jämför generell och tinnitusspecifik acceptans framkommer att dessa 
mått skiljer sig åt. Korrelationen mellan de två acceptansmåtten i det större 
samplet är måttligt vilket antyder att det är två olika men relaterade fenomen 
som mäts med dessa självskattningsskalor. De två acceptansmåtten skiljer sig 
även åt med avseende på vilka andra mått de tycks korrelera med samt kunna 
predicera utfallet av. Det specifika acceptansmåttet har över lag starkare 
korrelationer med övriga självskattningsmått, undantaget HAD-A. Jämförs 
måtten uteslutande med varandra i regressionsanalyser och partiella 
korrelationer framkommer att det generella acceptansmåttet äter upp den 
förklarade varians i livskvalitet som det tinnitusspecifika acceptansmåttet ger. 
Det generella acceptansmåttet kan dock ensamt som mest endast svara för 14.3 
procent av den förklarade variansen i senare livskvalitet. Avseende prediktion av 
TRQ- samt THI-skattningar överlappar de förklarade varianserna från 
acceptansmåtten varandra så att den generella acceptansen inte kan sägas bidra 
signifikant med ett förklaringsvärde utöver den specifikas. 
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Ett annat formulär som är värt att kommentera närmare är THI där ett flertal 
tinnituspatienter reagerade på item 2: ”Har du svårt att höra folk på grund av 
tinnitus?” där de uppgav att de inte visste om detta berodde på tinnitus eller sin 
hörselnedsättning. Ett antal patienter reagerade på item 7: ”Har du svårt att 
somna på kvällen på grund av tinnitus” Några försökspersoner visste inte om de 
kunde säga att deras sömnsvårigheter direkt berodde på tinnitus, andra uppgav 
att inte själva insomnandet var problemet utan att uppvaknanden under natten 
utgjorde deras sömnproblem. Ett annat item som ett flertal försökspersoner 
reagerade på var item 20: ”Känner du dig ofta trött på grund av tinnitus” där 
personerna ansåg sig vara trötta men inte visste om detta gick att hänföra till 
tinnitus.   
 

Procedur. En mycket viktig komponent vid genomförandet av alla 
studier rör etiska överväganden. I denna studie har data hämtats in med 
försökspersonernas informerade samtycke och de har inte utsatts för några 
experimentella manipulationer. Den enda intervention som är gjord är mätning 
av maskeringsnivå med vitt brus, en procedur som tillhör standardrutinen vid 
audiologisk utredning av tinnitus.   
 
En del av proceduren i denna studie som är värd att kommentera närmare rör 
datainsamlingen av THI vid sjumånadersuppföljningen. Denna skedde 
telefonledes på grund av ett misstag av försöksledaren. Hur detta kan ha 
påverkat resultaten är oklart men kan estimeras utifrån samstämmigheten i 
svaren på THI och TRQ vid denna andra datainsamling. Korrelationen dem 
emellan uppgick till r=0.8, p=0.001 vilket får anses tala för att den procedurella 
skillnaden mellan hur svaren på formulären inhämtats har spelat en mycket ringa 
roll för hur personerna svarat. Ett annat faktum som talar för låg grad av 
förvrängning av resultaten utifrån procedurella skillnader rör att skillnad på 
förfaringssätt i övrigt inte visar några signifikanta skillnader. Det vill säga 
svaren från de som fyllt i formulären hemma skiljer sig inte signifikant från de 
som fyllt i formulären på US. En annan del av proceduren som eventuellt inte 
gett helt tillförlitliga resultat är mätningen av maskeringsnivå då detta är något 
som genomförts efter en kortare instruktion av en audionom. Samplets höga 
medelvärde på maskeringsnivå kan därför möjligtvis bero på felaktigt utförda 
mätningar. 
 

Dataanalyser. I en longitudinell korrelationsstudie med arbetsrelaterade 
mått har data bearbetats med en konfirmatorisk faktoranalys, LISREL, där även 
baslinjevärden är med i en av de prövade modellerna (Bond & Bunce, 2003). 
Kanske hade detta kunnat vara ett alternativt sätt att bearbeta data i denna studie 
om fler försökspersoner hade ingått. Angående studiens ingående dataanalyser 
kan man ifrågasätta relevansen på resultaten av de genomförda multipla 
regressioner där baslinjevärdena på utfallsvariabeln är uteslutna. Jag vill dock 
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hävda att dessa beräkningar säger något om den inbördes rangordningen av 
prediktorvariablerna.  

 
Resultatdiskussion 
I den deskriptiva sammanställningen av resultaten på självskattningsformulären 
finner man att detta sample får ungefär samma värde som en amerikansk 
normgrupp på AAQ-9 och ungefär samma värde som en svensk normalgrupp på 
QOLI. De höga värdena på livskvalitet är särskilt anmärkningsvärda då de flesta 
patientkategorier brukar visa klart lägre medelvärden på detta mått och samplets 
medel på tinnitusbesvärsmåttet THI antyder att gruppen i sin helhet ligger klart 
över gränsen för måttliga tinnitusbesvär. Gruppen ligger dock lägre än andra 
svenska tinnituspatienter på HAD-D. Medelvärdet på THI ligger på ungefär 
samma värde som det i en brittisk normgrupp liksom medelvärdet på HAD-A 
motsvarar det hos en svensk normgrupp.   
 
Delstudie ett visar att ett svenskt, tinnitusspecifikt acceptansmått kunnat 
utarbetas. Detta acceptansmått har två faktorer där den första är activity 
engagement och den andra är tinnitus willingness. Frågan är om dessa båda 
komponenter är jämbördiga eller om villighetskomponenten i själva verket är 
underordnad aktivitetskomponenten då activity engagement förklarar så mycket 
mer av variansen i TAQ. Är huvudsaken vad man gör och inte hur villig man är 
att uppleva tinnitus? Den snedfördelade distributionen av items mellan 
faktorerna omöjliggör ett svar på den frågan. På hälften av itemen på TAQ 
skattar försökspersonerna högt. Utifrån innehållet i dessa items väcks en 
nyfikenhet kring om tinnitus trots allt inte innebär en genomgripande förändring 
av patienternas livsföring och livskvalitet, en hypotes som bekräftas av 
försökspersoner höga värdena på QOLI. Kanske visar detta på hur livskvalitet i 
viss mån kan vara oberoende av symtom och lidandetryck. 
 
När man kommer till korrelationsanalyserna visar det sig att majoriteten av 
korrelationerna mellan prediktor- och utfallsvariabler är starka och signifikanta 
vilket talar för att vi valt relevanta mått att undersöka. Avseende 
tinnitusbesvären tycks dessa inte förändras särskilt mycket på sju månader, inte 
ens för dem som fått någon typ av behandling. Maskeringsnivån visar sig i 
denna studie inte ha något prediktivt värde för tinnitusbesvär vilket är ett 
intressant resultat som i viss mån motsäger resultaten från tidigare studier. Det 
antyds i resultaten att tinnitus willingness har en större koppling till 
tinnitusbesvär såsom dessa mäts i TRQ medan activity engagement har en större 
koppling till THI. Det är väldigt svårt att se hur denna skillnad uppkommer då 
det finns en så stor itemöverlappning mellan TRQ och THI. Sambanden som 
hittades mellan tinnitusbesvärsmått och tinnitusspecifik acceptans väcker tankar 
på om inte aspekter av acceptans med nödvändighet kommer in i ifyllandet av 
besvärsmåtten. Detta är extra relevant då besvärsnivån tycks orelaterad till 

 38



maskeringsnivå. Det spelar ingen roll hur högt ljudet i huvudet är utan det är 
andra faktorer som avgör hur mycket besvär man tycker sig ha. Frågan är om 
besvärsnivå överhuvudtaget på ett säkert sätt kan särskiljas från acceptans, då 
faktum som man accepterat per definition är sådana som man inte längre låter 
sig besväras av. I ljuset av detta blir det intressant att fråga sig om man i denna 
studie valt att undersöka ”rätt” segment av tinnituspopulationen. De flesta 
personer som upplever tinnitusljud klarar trots allt av att leva med symtomet 
utan större problem. Att söka hjälp för sin tinnitus är i sig en kraftig indikation 
på låg villighet att uppleva ljuden i huvudet. I och med detta vore det kanske 
mer intressant att titta närmare på symtombärare som inte söker sig till 
sjukvården och ta reda på vad som gör att dessa kunnat acceptera sin tinnitus. 
Detta resonemang motsägs dock av det faktum att försökspersonerna i studien 
har höga medelvärden på de båda acceptansmåtten.  
 
Avseende livskvalitet har inte heller denna förändrats särskilt mycket på sju 
månader. Resultaten antyder att QOLI har en koppling till depression. Närmare 
undersökning av kontrollvariabeln depression i relation till livskvalitet visar att 
baslinjemåttet för depression överskuggar det förklaringsvärde den samtida 
depressionsskattningen har avseende andel förklarad varians. Med tanke på att 
tinnituspatienter är en grupp där många känner sig deprimerade och nedstämda 
och det till och med spekuleras om inte tinnitusen i sig själv har ett samband 
med låga serotoninhalter kan det vara en stor vits att i den psykologiska 
behandlingen innefatta sådana komponenter som beteendeaktivering. 
Beteendeaktivering har i depressionsstudier (Jacobsen, Dobson et al., 1996) 
visat sig vara en effektiv behandling av depression och till en del kan ACT kan 
sägas ha likheter med beteendeaktivering då båda har som ett syfte att aktivera 
klienter på ett meningsfullt sätt.  
 
Framtida forskning 
Det här utvecklade tinnitusspecifika acceptansformuläret TAQ skulle behöva 
vidareutvecklas och översättas till engelska. Vidare kan denna studie upprepas 
med ett sample som nyligen fått sin tinnitus. För att ytterligare undersöka nyttan 
av acceptans för tinnituspatienter skulle det vara önskvärt att undersöka personer 
med tinnitus som kunnat anpassa sig till symtomen på egen hand utan att söka 
medicinsk hjälp. Detta skulle exempelvis kunna ske genom djupintervjuer eller i 
en jämförande studie mellan de personer med tinnitus som sökt respektive inte 
sökt hjälp. Man kunde här undersöka om det förelåg några skillnader mellan 
dessa grupper avseende psykoakustiska egenskaper hos tinnitus, acceptans, 
tinnitusbesvär, depression, ångest, livskvalitet och sömnsvårigheter. Slutligen 
vore det intressant att genomföra en behandlingsstudie där ACT jämfördes med 
KBT-behandlingen vid tinnitus eller andra etablerade behandlingsmetoder. 
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Bilaga 1. 

 
 
 

 
Deltagande i undersökning om tinnitus 

 
 
Under 2005 kommer det att genomföras en undersökning bestående av två 
delar. Undersökningen äger rum på Avdelningen för Teknisk Audiologi, US och 
sker i samarbete med Institutionen för Beteendevetenskap, Linköpings 
Universitet. Syftet med denna studie är att undersöka hur människor med 
tinnitus hanterar sina besvär. Detta för att på sikt kunna utveckla behandlingen 
av tinnitus. Du tillfrågas i detta brev om medverkan i denna studie. Din 
medverkan är mycket värdefull!
 
Ditt deltagande kommer att ske vid två tillfällen, varav det första tar en timme i 
anspråk och det andra tillfället tar ca. 30 minuter. Undersökningens ena del 
består av att genomföra ett koncentrationstest samt av att fylla i ett antal 
skattningsformulär om hur du upplever och hanterar din tinnitus, samt om ditt 
allmänna mående. Vid det andra tillfället fyller du endast i skattningsformulären. 
 
Undersökningen är frivillig och du kan när du vill avbryta din medverkan. Ditt 
deltagande i studien kommer inte att påverka din behandling i övrigt. Detsamma 
gäller om du väljer att inte delta. 
 
Resultaten vid undersökningen behandlas med sekretess. Ingen utomstående 
kommer att se just dina resultat. Svaren sammanställs statistiskt och redovisas 
så att enskildas svar inte kan spåras. Om du är intresserad av att få en 
sammanställning av resultatet av undersökningen kan du ange detta i samband 
med ditt deltagande. 
 
Som tack för ditt deltagande får du en biobiljett. 
 
Vi kommer att ringa upp dig inom några dagar för eventuell tidsbokning. Har du 
några frågor är du välkommen att kontakta någon av oss. 
 
 
Rickard Östergren Vendela Westin Gerhard Andersson 
Psykologkandidat Psykologkandidat Leg. Psykolog, Professor 
070-3 742459 013-121473 013-28 5840 
ricos514@student.liu.se venwe637@student.liu.se geran@ibv.liu.se 
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Gunilla Wänström Ulrike Olofsson 
Audionom Audionom 
013-222857 013-221416 
gunilla.wanstrom@lio.se 
 
 
 
    



Bilaga 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMERAT SAMTYCKE 
 

Härmed medger jag mitt samtycke till att delta i den studie som kommer att äga 
rum under 2005 på Avdelningen för Teknisk Audiologi i Linköping, under 
ledning av professor Gerhard Andersson. Jag har blivit informerad om hur min 
insats i denna studie förväntas se ut, samt hur mitt resultat kommer att 
behandlas. Jag ger min tillåtelse att relevanta journaluppgifter från min journal 
används i studien. 
 
 
 
 
 
 
Datum________________  Underskrift__________________________ 
    
Plats_________________  Namnförtydligande____________________ 
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Tinnitus Acceptance Questionnaire 
 
 
Namn: _______________________________  
 
Kön:   M   K          Ålder:  Datum: 

_______________________________________________________________________ 
 
Nedan finner du ett antal påståenden. Skatta i vilken utsträckning vart och ett av 
påståendena stämmer in på dig. Använd följande skattningsskala: 
 
1 2 3 4 5 6 7 
Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer  Stämmer 
aldrig mycket  sällan ibland ofta mycket  alltid 
 sällan    ofta 
 
Om du exempelvis anser att ett påstående ”stämmer ibland”ringar du in 4:an på den 
rad som följer efter påståendet. 
 

 
 
1. Mitt liv fungerar bra trots att jag har tinnitus. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer  Stämmer 
aldrig mycket  sällan ibland ofta mycket   alltid 
 sällan    ofta 
 
 
2. Min tinnitus har lett till att jag i mindre utsträckning gör saker jag tidigare ägnade mig åt. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer  Stämmer 
aldrig mycket  sällan ibland ofta mycket   alltid 
 sällan  
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3. Jag lever ett fullgott liv trots att jag har tinnitus. 
 
1 2 3 4 5 6  7  
Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer 
aldrig mycket  sällan ibland ofta mycket  alltid 
 sällan    ofta 
 
 
4. Det är nödvändigt för mig att kunna kontrollera mina negativa tankar och känslor omkring 

min tinnitus. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer  Stämmer 
aldrig mycket  sällan ibland ofta mycket   alltid 
 sällan    ofta 
 
 
5. Trots min tinnitus känner jag att jag kan staka ut en kurs i mitt liv och hålla mig till den. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer  Stämmer 
aldrig mycket  sällan ibland ofta mycket   alltid 
 sällan    ofta 
 
 
6. När min tinnitus tilltar kan jag fortfarande sköta mina åtaganden. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer  Stämmer 
aldrig mycket  sällan ibland ofta mycket   alltid 
 sällan    ofta 
 
 
7. Jag kommer att ha bättre kontroll över mitt liv om jag kan kontrollera mina negativa 

tankar rörande tinnitus. 
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1 2 3 4 5 6 7 
Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer  Stämmer 
aldrig mycket  sällan ibland ofta mycket   alltid 
 sällan    ofta 
 
 
 
 
8. Min tinnitus gör att jag undviker vissa situationer. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer  Stämmer 
aldrig mycket  sällan ibland ofta mycket   alltid 
 sällan    ofta 
 
 
9. Mina tinnitusbesvär förändrar mig som person. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer  Stämmer 
aldrig mycket  sällan ibland ofta mycket   alltid 
 sällan    ofta 
 
 
10. Jag måste anstränga mig för att få saker gjorda när jag har tinnitusbesvär. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer  Stämmer 
aldrig mycket  sällan ibland ofta mycket   alltid 
 sällan    ofta 
 
 
11. Jag försöker tränga undan jobbiga tankar och känslor relaterade till tinnitus. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer  Stämmer 
aldrig mycket  sällan ibland ofta mycket   alltid 
 sällan    ofta 
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12. Jag använder mycket tid för att tänka på hur det skulle vara om jag inte hade tinnitus. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer  Stämmer 
aldrig mycket  sällan ibland ofta mycket   alltid 
 sällan    ofta 
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Acceptance and Commitment therapy (ACT) 
 
 
Här nedan finns det en skala som heter  
AAQ, Acceptance and Action Questionnaire,  
A Measure of Experiential Avoidance. 
Det finns både en kort version och en lång version. 
 
 

1) AAQ  Lång version (32 item version) 
 
Ratings on items 

           1, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 29 and 32 are reversed  
           for scoring purposes.  

 
Normer saknas f.n. 
 
 

2) AAQ kort version ( 9 item version) 
 

Av den långa versionen har gjorts en kort version (9 item version) som väljer nio påståenden  
från den långa versionen: 3, 6, 8, 16, 19, 20, 24, 28, 31. 
 
Mall- poängsättning: 
Frågor nr 1, 4, 5 och 6 av den korta versionen har inverspoängsättning. 
 
Normer:  
Medelvärdet hos patienter ligger på 38-40. 
Normala personer = 30-31. 
Det är amerikanska normer. 
 
Bedömning av resultat: 
Man ska tänka på 
-att om pat får höga poäng tyder på undvikande av upplevelse och att rigiditet är hög. 
-att om pat har låga poäng betyder att accepterande och handling dominerar. 
Var uppmärksam med att höga poäng är inte önskvärda. 
 
Copyright: v.g. se här nedan 
Man kan använda instrumentet enligt Steven C. Hayes.  
Copyright, Steven C. Hayes, 2000. Feel free to use the instrument as long as you tell us about interesting 
things you find (hayes@scs.unr.edu). 
 
Experimentera gärna! Lycka till! 
 
Mvh 
Alejandro Muñoz Retamal. 
Serafens psykiatriska mottagning. 
Stockholm. April 2004. 
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AAQ (9-item version) 
 
Namn: _______________________________    Personnummer: _______________________ 
 
Kön:    M     K                       Ålder:                           Datum: 
 
Nedan finner du en lista med påståenden. Säg hur pass sant varje påstående är när det gäller 
dig. Använd följande nedanstående skala när du gör dina val. 
 

1               2                 3                4                5                6                 7 
Aldrig       Mycket         Sällan       Ibland         Ofta         Nästan          Alltid 
sant        sällan sant    sant          sant            sant         alltid sant       sant 

 
 
  

1. Jag kan agera på ett problem även om jag är osäker på vad som är rätt att göra. 
 

  
2. Jag kommer ofta på mig själv med att dagdrömma om saker jag har gjort och 

tänka på vad jag skulle kunna göra annorlunda nästa gång. 
 

  
3. När jag känner mig deprimerad eller ångestfylld är jag oförmögen att ta hand om  

eller ansvar över mina åtaganden. 
 

  
4. Jag oroar mig sällan över att behöva kontrollera min ångest, min oro och mina 

känslor. 
 

  
5. Jag är inte rädd för mina känslor. 
 

  
6. När jag utvärderar något på ett negativt sätt så erkänner jag vanligtvis att det här 

är bara en reaktion och inte objektiva fakta. 
 

  
7. När jag jämför mig själv med andra människor verkar det som att de flesta av 

dem hanterar sina liv bättre än jag. 
 

  
8. Ångest är dåligt. 
 

  
9. Om jag skulle kunna trolla bort alla smärtsamma erfarenheter jag har haft under 

mitt liv, skulle jag göra det. 
 

Uppdatering: 2004-05-07.  
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Frågor om tinnitus och relaterade besvär 
Svara genom att kryssa för det alternativ som stämmer bäst in på dig, eller genom att skriva 
ut svaret på den rad som följer på frågan. Om inget annat anges gäller ett kryss per fråga. 

 
Namn:________________________________ Persnr:________________________ 
Datum:_____________ 
 
A.  Kön:  

 Man 
 Kvinna 

 
B. Sysselsättning: 

 Yrkesarbetande 
 Studerande 
 Arbetssökande 
 Pensionerad 
 Annan 

 
C. Utbildningsnivå: 

 Folkskola/Grundskola 
 Realskola/Gymnasieskola 

  Folkhögskola 
  Högskola/Universitet 
  Annan 

 
D. Hur lång tid har du haft tinnitus: _____ år 

 
E. Beskriv ditt tinnitus: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
F. Var upplever du att tinnitus sitter, på vilken sida: 
  

 Bara vänster   Mest höger 
 Mest vänster   Bara höger 
 Mitt i huvudet/ båda sidorna 

 
G. Skriv vad du tror har orsakat tinnitus och kryssa sedan i hur säker du är på att det 
är orsaken: _________________________________________________________________ 
 

 Har ingen aning  Säker  
 Osäker   Mycket säker 
 Mycket osäker 

 
H. Hur väl kan yttre ljud täcka över tinnitus eller distrahera dig från det: 
 

 Inte alls    Lite grand         Rätt mycket     Väldigt mycket     Helt 
 
I. Har du en hörselnedsättning: 
  

 Ja  Nej 
 
Om du svarat Ja så svara på (1), (2) och (3). 
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(1). Hur mycket besväras du av den: 
 

 Inget   Lite  Rätt mycket  Mycket  Väldigt mycket  
 

(2). På vilken sida har du hörselnedsättningen: 
 
  Vänster  Höger  I båda öronen  
 
(3). Har du hörapparat:  
 
  Nej   I ett öra  I båda öronen  
 
J. Är du ljudkänslig: 
 

 Inte mer än   Lite  Rätt mycket  Mycket  Väldigt mycket  
andra 

 
K. Har du fått någon behandling för ditt tinnitus: 
 Du får kryssa i flera rutor.  
 

 Nej    Akupunktur 
 Läkemedel   Sjukgymnastik 
 Psykologisk   Brusapparat 
 Avslappning  Annat:_________________________________ 

 
 
L. Har du minskad arbetstid p.g.a. sjukskrivning, sjukbidrag, sjukpension eller att du           
av annan orsak gått ner i tjänst: 
 

 Nej, jag jobbar 100% 
 Ja, jag jobbar _______% 
 Jobbar inte alls 

 
 
Om du jobbar mindre än 100% så svara på (1). Du får kryssa för flera rutor. 
 
(1). Du jobbar mindre på grund av: 
 

 Tinnitus 
 Ljudkänslighet 
 Hörselnedsättning 

 
 Annat:________________________ 
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Uppföljningsfrågor om tinnitus och relaterade besvär 
Dessa frågor rör samtliga tiden som gått efter det att du senast deltog i denna studie (dvs. 
sedan februari 2005). Svara genom att kryssa för det alternativ som stämmer bäst in på dig, 
eller genom att skriva ut svaret på den rad som följer på frågan. Om inget annat anges gäller 
ett kryss per fråga.  

 
Namn:____________________________________   Persnr:_____________________ 
Datum:_____________ 

 
 
1. Har du fått någon behandling för din tinnitus efter det att du senast deltog i denna 
studie?  
 
Du får kryssa i flera rutor. 
 
ο Nej ο  Läkemedel ο  Akupunktur  ο Stödsamtal m kurator  
ο Avslappning  ο Sjukgymnastik    ο Brusapparat                ο Gruppträffar   
 
ο Annat:_____________________    
 
 
2. Har din tinnitus varit stabil? 
    ο Ja      ο Nej 
 
Om du svarat Nej - svara på fråga 2b 
 
 2b På vilket sätt har den förändrats? 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
3. Har din hörsel förändrats? 
     ο Ja      ο Nej 
 
Om du svarat Ja - svara på fråga 3b 
 
3b På vilket sätt har den förändrats? 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
   
4. Har din känslighet för ljud förändrats?       
     ο Ja      ο Nej 
 
Om du svarat Ja - svara på fråga 4b 
 
 

Vendela Westin (2005), Institutionen för beteendevetenskap LiU 
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4b På vilket sätt har den förändrats? 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. Har du under denna tidsperiod drabbats av något annat somatiskt besvär? 
     ο Ja      ο Nej 
 
Om du svarat Ja  - ange vilket/vilka: 
       
 _____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Vendela Westin (2005), Institutionen för beteendevetenskap LiU 
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Normer för självskattningsformulär 
 

AAQ-9. I normalgrupper ligger medelvärdet på 37.3 (SD=7.9) för 
kvinnor och 34.7 (SD=7.8) för män (Hayes et al., 2004). AAQ värden på 42 och 
38 representerar den övre kvartilen av upplevelseundvikande hos kliniska 
respektive normalgrupper. Dessa normer skiljer sig beroende på kön och 
etnicitet och bör användas med försiktighet och inte i syfte att genomföra 
psykiatrisk diagnostisering.  
 

HADS. Det finns normer för HADS-skalan avseende ett antal 
patientkategorier. En litteraturgenomgång av Bjelland, Dahl, Haug och 
Neckelmann (2002) visar att det vanligast använda tröskelvärdet för indikation 
på depression och ångest är 11 poäng på respektive skala. I en svensk 
tinnituspopulation visade sig medelvärdena på ångestskalan ligga på 6.6 (SD= 
4.0) för de som fyllde i med papper och penna och 7.6 (SD=4.4) för de som 
fyllde i via internet (Andersson, Kaldo-Sandström, Ström,& Strömgren, 2003). 
Motsvarande medelvärden på depressionsskalan låg på 6.5 (SD=3.9) respektive 
5.1 (SD=4.1).  
 

THI. En sammantagen poäng på mellan 18-36 utgör milda 
tinnitusbesvär medan måttliga besvär ligger mellan poängvärdena 38-56 
(Baguley & Norman, 2001). Medelvärdet i en brittisk normgrupp på 80 personer 
låg på 44.1 med en standardavvikelse på 22.8 (Baguley & Andersson, 2003). 
 

TRQ. Medelvärden på TRQ i en svensk tinnituspopulation uppgick 
till 38.2 (SD= 22.0) för de som fyllt i formuläret via internet och 27.7 (SD= 
21.1) för de som fyllt i med papper och penna (Andersson, Kaldo-Sandström, 
Ström, & Strömgren, 2003).  
 

QOLI. Några av de svenska normer som uppmäts är: Normalgrupp 
(N=100), M=2.92, (SD=1.08), Paniksyndrom med agorafobi (N=78), M=0.69, 
(SD=1.59), Social fobi (N=80), M=1.22, (SD=1.46), samt Generaliserad 
ångestsyndrom (N=35), M=0.45, (SD=1.83) (Öst, personlig kommunikation). 
För depression finns data på internetadministrerad behandling (N=117), M = -
0.16, SD=1.31 (Andersson, Bergström, et al., 2005) 
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