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Sammanfattning  
Syftet med denna enkätstudie var att jämföra två olika förklaringsmodeller för tinnitusbesvär; fear avoidance 
och acceptans. Förutom att undersöka sambanden till tinnitusbesvär, testades även modellerna mot 
utfallsmåtten tinnitusvigilans och livskvalitet. Då nivå av depression och ångest är kända prediktorer för 
tinnitusbesvär, användes de som kontrollvariabler. Även processerna mindfulness och värderad riktning 
testades. Deltagare i studien var 362 patienter med tinnitus som någon gång mellan åren 2004-2011 varit i 
kontakt med Öronkliniken Hörselvården vid universitetssjukhuset i Linköping. Hierarkiska 
regressionsanalyser visade att både acceptans och fear avoidance förklarade unika bidrag till utfallsmåtten 
tinnitusbesvär och tinnitusvigilans. Värderad riktning förklarade unik varians i utfallsmåttet livskvalitet. 
Utifrån multipla mediationsanalyser visade det sig att både acceptans och fear avoidance medierade 
sambandet mellan ljudnivån av tinnitus och tinnitusbesvär samt sambandet mellan ljudnivån av tinnitus och 
tinnitusvigilans. Ingen av mediatorerna bidrog med signifikant mer förklaringsvärde än den andra. 
Slutsatsen är att acceptans och fear avoidance är två viktiga och kompletterande modeller för att förklara 
graden av tinnitusbesvär och tinnitusvigilans. Resultatet från denna studie kan ha implikationer för 
utvecklingen av mer effektiva behandlingar för tinnitus.  
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Sammanfattning
Syftet med denna enkätstudie var att jämföra två olika förklaringsmodeller för 
tinnitusbesvär; fear avoidance och acceptans. Förutom att undersöka sambanden till 
tinnitusbesvär, testades även modellerna mot utfallsmåtten tinnitusvigilans och 
livskvalitet. Då nivå av depression och ångest är kända prediktorer för tinnitusbesvär, 
användes de som kontrollvariabler. Även processerna mindfulness och värderad 
riktning testades. Deltagare i studien var 362 patienter med tinnitus som någon gång 
mellan åren 2004-2011 varit i kontakt med Öronkliniken Hörselvården vid 
universitetssjukhuset i Linköping. Hierarkiska regressionsanalyser visade att både 
acceptans och fear avoidance förklarade unika bidrag till utfallsmåtten tinnitusbesvär 
och tinnitusvigilans. Värderad riktning förklarade unik varians i utfallsmåttet 
livskvalitet. Utifrån multipla mediationsanalyser visade det sig att både acceptans och 
fear avoidance medierade sambandet mellan ljudnivån av tinnitus och tinnitusbesvär 
samt sambandet mellan ljudnivån av tinnitus och tinnitusvigilans. Ingen av 
mediatorerna bidrog med signifikant mer förklaringsvärde än den andra. Slutsatsen är 
att acceptans och fear avoidance är två viktiga och kompletterande modeller för att 
förklara graden av tinnitusbesvär och tinnitusvigilans. Resultatet från denna studie 
kan ha implikationer för utvecklingen av mer effektiva behandlingar för tinnitus. 
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Fear avoidance, acceptans och tinnitusbesvär
Den här studien undersöker samband mellan upplevda tinnitusbesvär, tinnitusvigilans 
och livskvalitet utifrån två teoretiska modeller- fear avoidance och acceptans. Att 
psykologiska faktorer spelar in i upplevda tinnitusbesvär har länge varit känt. Det 
finns dock behov av fördjupad förståelse för vilka psykologiska faktorer som är 
viktiga. Dels för att dels kunna predicera vilka individer som är i riskzonen för 
omfattande tinnitusbesvär och dels för att kunna utforma mer effektiva psykologiska 
behandlingsmetoder. 

Bakgrund
Under denna rubrik beskrivs tinnitus, olika förklaringsmodeller för tinnitus, hur 
tinnitus mäts, aktuella behandlingsformer och de olika psykologiska faktorer som 
påverkar tinnitusrelaterade besvär. Därefter presenteras de teoretiska modeller som 
studien undersöker, samt den statistiska metod som använts. 

Tinnitus

Tinnitus är upplevelsen av ljud i frånvaron av yttre stimulering (Tyler, 2000). Ofta rör 
det sig om ständigt ringande, tjutande eller brusande ljud (Andersson, 2000). Nästan 
alla människor upplever att de har varit med om att ha svagare tinnitusljud under 
kortare perioder, exempelvis dagen efter en musikkonsert. Ofta är dessa ljud i öronen 
övergående och i de flesta fall inte störande. För många personer är tinnitus så pass 
besvärande att det påverkar hela livssituationen. Övergående tinnitus, som är mycket 
vanligt, särskiljs från kronisk tinnitus (Andersson, Baguley, McKenna, & McFerran, 
2005). Davis och El Rafaie (2000) undersökte prevalensen av tinnitus som uppstår 
spontant och varar mer än fem minuter åt gången. Med den definitionen av tinnitus är 
prevalensen ungefär 10-15 % (Davis & El Rafaie, 2000). Av dessa upplever ungefär 
6-20 % besvär i samband med sin tinnitus. En uppskattning är att upp emot 1 % av 
den totala befolkningen har en mycket besvärande tinnitus. Det finns många studier 
som undersöker tinnitusprevalensen och dessa har rapporterat mycket spridda resultat 
(Andersson et al, 2005). En av anledningarna kan enligt Andersson et al. (2005) vara 
olika definitioner och olika stränga kriterier för tinnitus. Idag är det vanligt att 
definiera tinntus som ljud i frånvaron av yttre stimulering som varar mer än fem 
minuter åt gången (Andersson et al, 2005). 

Många med tinnitus söker inte hjälp (Henry, Dennis, & Schechter, 2005). Tinnitus 
blir ett problem när den upplevs som ett hot, ljudet är påträngande eller när patienter 
har svårigheter att hantera sin tinnitus. Utlösande faktorer som gör tinnitus 
påträngande kan ibland vara emotionell stress och andra psykologiska faktorer, 
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arbetslöshet och fysiska eller mentala åkommor (Henry et al., 2005). Besvären kan 
inträffa långt efter att det bidragande medicinska tillståndet uppkommit. 

Orsaker och uppkomst

Tinnitus uppstår oftast av en eller flera samverkande orsaker. Den vanligaste orsaken 
är exponering av höga ljud. Därefter kommer huvud- och nackskador/sjukdomar som 
öroninfektioner, whiplash, skador i hörselsystemet, Menières sjukdom, otoskleros, 
vestibulär Schwannom och cerebrovaskulär sjukdom (Henry et al., 2005). Andra 
orsaker kan vara vissa mediciner, bettproblem och kardiovaskulär sjukdom 
(Andersson et al., 2005). Tinnitus kan ibland även uppstå utan ett bidragande 
medicinskt tillstånd. Personer med låg socioekonomisk status, innehar manuella 
arbeten, lider av leversjukdomar och har en hög alkoholkonsumtion har enligt 
Andersson et al. (2005) oftare tinnitus och en högre besvärsnivå av sin tinnitus än 
andra. Moreland (2007) fann dock få socioekonomiska variabler kopplade till 
tinnitusbesvär. Hon lyfte istället fram relationella faktorer som äktenskap och stöd av 
partner som eventuella positiva faktorer. 

Det finns ett tydligt samband mellan hörselnedsättning och tinnitus (Henry et al., 
2005). Ca 70-80 % av personer med tinnitus har någon form av hörselnedsättning 
(Eggermont & Roberts, 2004). Förekomsten av tinnitus verkar även öka vid stigande 
ålder. Hyperakusis, det vill säga extrem överkänslighet för vardagsljud, är även 
vanligt bland tinnituspatienter (Hiller & Goebel, 2006). 

Besvär relaterade till tinnitus

Av de som besväras av tinnitus har ungefär hälften sömnproblem (Andersson, 2000). 
Andra relaterade besvär är koncentrationssvårigheter, nedstämdhet, oro och 
stresskänslighet (Scott & Lindberg, 2000). Attias et al. (1995) fann att personer med 
tinnitus har mer psykiatriska symtom än normalpopulationen. De symtom som 
undersöktes var somatisering, depression, fobi, tvångssyndrom, ångest, paranoia, 
interpersonell osäkerhet, fientlighet och psykos. Samtliga jämförelser var signifikanta 
(Attias et al., 1995). Scott och Lindberg (2000) jämförde tinnituspatienter som sökt 
vård för sin tinnitus med personer som inte sökt vård och en kontrollgrupp utan 
tinnitus. De fann signifikanta skillnader i rapporterad ångest och depression mellan de 
tre grupperna. Hjälpsökande tinnituspatienter hade signifikant mer ångest och 
depression än personer med tinnitus som inte sökt hjälp. De senare hade i sin tur 
signifikant mer ångest- och depressionssymtom än kontrollgruppen (Scott & 
Lindberg, 2000).
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Medicinska förklaringsmodeller

Enligt Henry et al. (2005) finns det flera strukturer i det auditiva systemet och i  
närliggande anatomiska områden som kan bidra till uppkomsten av tinnitus. Dessa 
kan i dagsläget inte preciseras eftersom de är problematiska att studera. Zenner och 
Pfister (1999) har föreslagit tre klassificeringar för tinnitus: Konduktiv, sensoneural 
och central. Modellen betonar att tinnitus kan uppkomma överallt mellan det perifera 
örat till de centrala auditiva nätverken. Många teorier och modeller har skapats för att 
förklara de patofysiologiska grunderna för tinnitus (Henry et al., 2005). De mest 
förekommande teorierna involverar hårceller, den auditiva nerven och det centrala 
auditiva nersystemet. Senare forskning har varit mer inriktad på förändringar i det 
centrala nervsystemet. Det verkar som att de neurala nätverk som är inblandade i 
tinnitus är samma som de som processar vanliga externa ljud. När det centrala 
nervsystemet även processar avvikande neuronala signaler, resulterar det i perception 
av ljud som inte har någon extern ljudkälla. Oavsett den bakomliggande mekanismen 
blir resultatet detsamma: perceptionen av ljud utan någon extern ljudkälla (Henry et 
al., 2005).

Psykologiska förklaringsmodeller

Richard Hallam utarbetade den första sammanhållande psykologiska teorin för 
tinnitus på 80-talet (Andersson, 2000). Enligt Hallam är habituering den naturliga 
reaktionen inför tinnitus. Hallam menade att problem med tinnitus uppstår när 
habituering inte infinner sig. Jastreboff och Hazell (1993) skapade en teori som 
innefattar stora delar av Hallams förklaringsmodell. Teorin kallas den 
neurofysiologiska modellen och har fått stort genomslag i tinnitusforskningen 
(Andersson et al., 2005). Modellen menar att då källan till tinnitus inte kan 
identifieras eller avlägsnas är det bättre att fokusera på kopplingen mellan det som 
genererar tinnitus vid hörselorganet och hjärnans uppfattning av signalen (Andersson, 
2000). Det obehag som tinnitus leder till anses bero på att det limbiska systemet och 
det autonoma nervsystemet stimuleras. Tinnitus som inte väcker någon känslomässig 
reaktion tolkas som oviktig och blir därmed inte ett medicinskt problem. Därför 
menar Jastreboff och Hazell (1993) att reaktionen på tinnitus bör vara i fokus snarare 
än dess karaktär som perception.  Utifrån den neurofysiologiska modellen bör 
effektiv behandling ske genom avbetingning eller ominlärning av relaterade 
reaktioner. 

Mätning av tinnitus

Tinnitus brukar delas upp i två parametrar: Tinnitus ljudnivå och besvärsnivå. Det är 
därför intressant vid mätning av tinnitus att titta på båda parametrarna (Hiller & 
Goebel, 2006). 
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Det finns enligt Hiller och Goebel (2006) flera metoder för att mäta ljudnivån, men i 
nuläget finns ingen konsensus i hur ljudnivån bör definieras. Att mäta tinnitus kan 
enligt Andersson (2000) vara svårt för både audionom och patient, då tinnitus styrka 
kan variera från dag till dag. Ett sätt för att mäta ljudstyrkan är att använda 
psykoakustiska metoder för att matcha tinnitusljudet. För patienten presenteras flera 
toner med hjälp av en tonaudiometer med varierande frekvens och intensitet. 
Patientens uppgift är att markera vilken av tonerna som överensstämmer med det 
egna tinnitusljudet (Andersson, 2000). En närbesläktad metod är att undersöka vilken 
akustisk stimulering som krävs för att täcka över eller maskera tinnitusljudet. De 
olika psykoakustiska mätningarna har enligt Hiller & Goebel (2006) inte visat sig 
vara särskilt precisa eller objektiva. Ett alternativ kan vara att låta patienten själv 
gradera sin ljudnivå. Enligt Henry et al. (2005) kan mätning av tinnitus ljudstyrka ha 
klinisk relevans, men ha begränsat diagnostiskt värde och är svårt att tillämpa vid 
forskning.

Vid mätning av tinnitusbesvär används oftast psykometriskt validerade 
självskattningsformulär. Några av de mest använda formulären är Tinnitus Handicap 
Inventory, Tinnitus Questionnaire, Tinnitus Handicap Questionnaire och Tinnitus 
Reaction Questionnaire (Baguley & Andersson, 2003). Den subjektiva graderingen 
har oftast visat på låga eller moderata samband med psykoakustisk mätning (Hiller & 
Goebel, 2006). Fördelen med subjektiv skattning är att patientens perception av 
tinnitus ringas in och skattningen har visats vara känslig för förändring i 
behandlingsstudier (Hiller & Goebel, 2006). Kuk, Tyler, Russell och Jordan (1990) 
jämförde psykoakustiska och subjektiva mått på ljudstyrka med tinnitusbesvär. 
Korrelationen var betydligt starkare mellan subjektivt uppskattad ljudnivå och 
tinnitusbesvär (r = .57) jämfört med korrelationen mellan psykoakustisk mätning och 
tinnitusbesvär (r = .27). 

Behandling av tinnitus

I de flesta fall finns inget botemedel mot tinnitus, men däremot olika metoder för att 
göra det lättare att hantera sin tinnitus (Andersson, 2000). Det finns såväl kirurgiska, 
farmakologiska, audiologiska som psykologiska behandlingar för tinnitus. 
Rådgivning är enligt Henry et al. (2005) en viktig komponent i varje behandling. 
Några råd patienter brukar få är att undvika höga ljud, göra livsstilsförändringar för 
att minska tinnitusintensiteten, ha bakgrundsljud för att minska upplevelsen av 
tinnitus samt att ägna uppmärksamhet åt meningsfulla aktiviteter istället för att 
fokusera på tinnitus (Henry et al., 2005).

Kirurgiska ingrepp kan ibland minska tinnitus om besvären beror på en förändring i 
mellanörat (Andersson, 2000). Farmakologiska interventioner för tinnitus brukar 
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användas i två syften. Det ena är att tysta tinnitus och det andra är att dämpa de 
reaktioner tinnitus väcker (Andersson, 2000). De mediciner som har
rapporterats minska tinnitus för vissa människor är ångestdämpande, antipsykotiska, 
lugnande, antidepressiva, antihistaminer, antikonvulsiva och bedövningsmedel 
(Henry et al., 2005). Tinnituspatienter med bettproblem verkar kunna bli hjälpta av 
bettskena (Andersson, 2000). Hörapparater till patienter med hörselnedsättning kan 
delvis ge minskad tinnitus (Andersson et al., 2005). Cochleära implantat har också 
kunnat ge tinnituslindring (Henry et al., 2005). 

Maskering är den mest använda behandlingsstrategin för tinnitus (Andersson, 2000). 
Maskering innebär att täcka över tinnitusljuden med andra ljud. Ofta kan maskering 
skötas av naturliga ljud i omgivningen, som exempelvis genom musik, men även 
tekniska hjälpmedel har utformats för att täcka över tinnitus. Maskering av 
tinnitusljud kan vara en lättnad för vissa tinnituspatienter, men inte för alla. Det är 
olika svårt för olika patienter att maskera ljudet (Henry et al., 2005). 

Tinnitus Retraining Therapy (TRT) är en typ av maskeringsbehandling utformad av 
Jastreboff och Hazell (1993) och bygger på den neurofysiologiska modellen. TRT 
kombinerar ett ständigt lågt bakgrundsljud med ett strukturerat rådgivningsprogram 
(Henry et al., 2005).

Övriga behandlingar som har testats vid tinnitus är bland annat akupunktur och 
alternativmedicinska behandlingar mot tinnitus, exempelvis genom Ginko Biloba-
extrakt och elektrisk stimulering. Dessa behandlingar har begränsat forskningsstöd 
(Andersson, 2000).

Psykologisk behandling

Flera typer av psykologiska behandlingar har använts för tinnitus. Dessa är bland 
annat hypnos, biofeedback och tillämpad avslappning (Henry et al., 2005). Sedan 80-
talet har kognitiv beteendeterapi (KBT) fått stort genomslag, vilket även bidragit till 
att de kognitiva aspekterna av tinnitus hamnade i fokus. Dessutom hade KBT för 
smärta visat sig framgångsrikt. Eftersom likheter mellan kronisk smärta och tinnitus 
lyfts fram (Andersson et al., 2005, Henry et al., 2005; De Ridder, Elgoyhen, Romo & 
Langguth, 2011), började man testa samma behandling på tinnituspatienter. Man har 
även överfört teorier om psykologiska mekanismer från smärt- till 
tinnitusforskningen.  Av samtliga behandlingar är det idag KBT som visat sig ha bäst 
effekt för att minska tinnitusbesvär (Hesser, Weise, Zetterqvist Westin & Andersson, 
2011).

5



KBT vid tinnitus syftar till att minska obehaget av och uppmärksamheten på tinnitus. 
Behandlingens omfattning är vanligtvis 6-10 gånger. Hemuppgifter ges mellan 
sessionerna och en rational ges vid varje behandlingskomponent. Komponenter som 
ofta ingår i KBT-behandling vid tinnitus är kartläggning och analys av 
tinnitusbesvären, tillämpad avslappning, kognitiv omstrukturering, 
koncentrationsträning, sömnhygien och bearbetning av känslomässiga reaktioner 
(Andersson, 2002). 

Acceptance and Commitment therapy (ACT) är en form av KBT-behandling som fått 
genomslag på senare år (Hayes, Strosahl & Wilson, 2011). Till skillnad från 
traditionell KBT-behandling, som ofta fokuserar på innehållet av kognitiva processer, 
strävar ACT efter att ändra funktionen av dessa kognitiva processer och därmed dess 
impact (McCracken, 2011). Acceptans, mindfulness och strävan mot viktiga 
värderingar i livet betraktas som nyckelprocesser i ACT. ACT-behandling för tinnitus 
har visat på likvärdiga resultat som annan KBT-behandling (Hesser et al., 2012). 

Faktorer kopplade till tinnitusbesvär

Som tidigare nämnts finns det ett samband mellan ljudnivån av tinnitus och 
tinnitusbesvär. Vissa studier har presenterat svaga eller moderata korrelationer mellan 
tinnitus ljudstyrka och besvärsnivå, medan andra har identifierat ljudstyrkan som en 
signifikant predikor av tinnitusbesvär (Hiller & Goebel, 2006). Då det inte finns ett 
fullständigt samband mellan ljud- och besvärsnivå, finns det anledning att identifiera 
fler faktorer som spelar in vid tinnitusbesvär. 

Hallberg och Erlandsson (1993) jämförde personer som sökt hjälp för sin tinnitus 
med en grupp som inte sökt hjälp. De hjälpsökande rapporterade oftare en mer 
komplex tinnitus, sämre hörsel samt signifikant mer koncentrationssvårigheter, 
irritabilitet och sömnsvårigheter än de som inte sökt hjälp (Hallberg & Erlandsson, 
1993). Andra studier tyder på att tinnitusbesvären förvärras när personen har andra 
medicinska besvär (Andersson, 2000).

Två psykologiska faktorer som är kända prediktorer till tinnitusbesvär är nivån av 
depression och ångest (Bartels, Middel, van der Laan, Staal & Albers, 2008; 
Andersson et al., 2005). Exempelvis har Andersson och Vretblad (2000) funnit att 
ångestkänslighet bidrar till förklarad varians av tinnitusbesvär utöver audiologiska 
mått för ljudnivån av tinnitus. Det finns dock anledning att tro att sambandet går åt 
båda håll (Halford & Anderson, 1991). Ångestkänsliga och nedstämda personer 
tenderar att hantera en uppkommen tinnitus sämre, samtidigt som tinnitus också kan 
bidra till ökad nedstämdhet och oro. Tinnitus kan påverka stämningsläget både direkt, 
genom till exempel ökad irritablitet på grund av tinnitusljudet, och indirekt, genom 
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exempelvis ökad känslighet på grund av sömnsvårigheter orsakade av tinnitus 
(Halford & Anderson, 1991). 

Personlighetsfaktorer och tinnitusbesvär har också undersökts i flera studier 
(Andersson et al., 2005). Optimism verkar ha ett negativt samband med 
tinnitusbesvär, medan olika subskalor av perfektionism har visat på ett positivt 
samband med tinnitusbesvär (Andersson, Airikka, Buhrman & Kaldo, 2005). 
Zachariae et al. (2000) hittade ett samband mellan personlighetsdraget neuroticism 
och tinnitusbesvär. 

Användandet av copingstrategier kopplat till tinnitusbesvär har också fått 
uppmärksamhet inom tinnitusforskningen (Andersson et al., 2005). Coping kan 
definieras som processen för att hantera de externa och interna krav som överstiger 
ens resurser (Andersson, Kaldo, Strömgren & Ström, 2004). En copingstrategi 
handlar om vilket angreppssätt en person har på ett problem och inte hur 
framgångsrik den strategin är. Coping har betraktats som antingen ett konstant 
personlighetsdrag, eller ett övergående tillstånd som påverkas beroende av situation. 
Coping kan dessutom ses som en process som antingen är problemfokuserad eller 
emotionsfokuserad (Andersson et al., 2004). Moreland (2007) har gjort en 
litteraturöversikt över psykosociala prediktorer till tinnitusbesvär och fann att de 
studier som undersökte coping gav motstridiga resultat. Budd och Pugh (1996) 
utformade Tinnitus Coping Style Questionnaire, ett formulär som syftade till att mäta 
grad av maladaptiv, effektiv och passiv coping. De testade detta formulär i en 
tinnituspopulation och fann att de individer som använde maladaptiva undvikanden 
som coping för sin tinnitus, rapporterade högre nivåer av tinnitusintensitet, ångest 
och depression jämfört med de individer med tinnitus som använde färre av dessa 
strategier (Budd & Pugh, 1996). Andersson et al. (2004) använde samma 
copingformulär i en studie och fann att endast ett item, en acceptansliknande strategi,  
hade ett negativt samband med tinnitusbesvär. medan övriga items hade icke-
signifikanta eller positiva samband med tinnitusbesvär. De fann även att fler använda 
copingstrategier inte påverkade graden av tinnitusbesvär (Andersson et al., 2004). 
Zachariae et al. (2000) fann att maladaptiv coping hade ett starkt positivt samband 
med tinnitusbesvär, medan effektiv coping inte visade några samband med 
tinnitusbesvär. 

Två teoretiska modeller för tinnitusbesvär

Två teoretiska KBT-modeller har utvecklats med syfte att förklara viktiga 
psykologiska variabler vid tinnitusbesvär: Fear avoidance och acceptans. Båda 
modellerna har överförts från smärtforskningen, eftersom likheterna är stora mellan 
kronisk smärta och kronisk tinnitus. För att kunna identifiera viktiga psykologiska 
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mekanismer som kan förklara tinnitusbesvär är det enligt Kleinstäuber et al. (2012) 
värdefullt att dra paralleller mellan kronisk smärta och kronisk tinnitus. Fear 
avoidance- och acceptansmodellen ser olika på copingbegreppet.

Fear avoidance och tinnitus

Fear-avoidance-modellen utvecklades av Lethem, Slade, Troup & Bentley (1983) och 
vidareutvecklades av Vlaeyen och Linton (2000). Modellen bygger på respondent och 
operant betingning. Vid en hotfull situation där smärta eller skada signaleras, 
uppkommer betingade rädsloresponser såsom ökad arousal och vaksamhet samt 
undvikande- eller flyktbeteenden som negativt förstärks. De beteenden som 
kortsiktigt är adaptiva kan långsiktigt upprätthålla rädslan och leda till ökad 
funktionsnedsättning . Fear-avoidance-modellen lyfter fram katastroftänkande kring 
smärta och smärtrelaterad rädsla som nyckelfaktorer till besvär. Cima, Crombez och 
Vlaeyen (2011) var först med att tillämpa modellen på en tinnituspopulation. Klassisk 
KBT-behandling försöker ofta komma åt processerna i fear avoidance-modellen 
(Cima et al., 2011).

Katastroftänkande kring smärta kan definieras som processen där smärta får en 
extremt negativ betydelse, där stimulus förstoras, ruminering av möjliga 
konsekvenser äger rum och hjälplöshet och låg grad av kontroll finns (Cima et al., 
2011). Smärtrelaterad rädsla kan definieras som de rädsloreaktioner som skapas av 
smärta och smärtrelaterade aktiviteter samt rädsla av att skadas och skrämmande 
uppfattningar av vad som orsakar smärta (Cima et al., 2011).

Fear avoidance-modellen förutsäger att om smärta feltolkas, kommer det att 
framkalla smärtspecifik rädsla och olika säkerhetsbeteenden. Dessa beteenden kan 
vara funktionella på kort sikt, men förvärra problemen på lång sikt (Cima et al., 
2011). Att smärtrelaterad rädsla medierar associationen mellan katastroftänkande om 
smärta och nedsatt funktionsförmåga har bekräftats i ett flertal smärtstudier (Gheldof 
et al., 2006).

Precis som vid smärta kan feltolkningar vid tinnitus leda till tinnitusrelaterad rädsla, 
vilket i sin tur kan öka frekvensen av säkerhetsbeteenden som på lång sikt leder till 
ökad medvetenhet om tinnitusljudet (Andersson & Westin, 2008). Den ökade 
medvetenheten om tinnitusljudet kan ta uppmärksamhet från andra aktiviteter och 
störa dessa. Detta kan påverka livskvaliteten negativt (Cima et al., 2011). Hesser och 
Andersson (2009) fann att undvikandebeteenden medierade sambandet mellan 
ångestkänslighet och funktionsnedsättning på grund av tinnitus. Ångestkänslighet 
definierades som den individuella tendensen att vara rädd för de kroppsliga 
förnimmelser associerade med ångestpåslag. Primärt har konceptet ångestkänslighet 
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betraktas som en kognitiv sårbarhetsfaktor kopplat till paniksyndrom. Studier har 
visat att individer med ångestsyndrom har en större ångestkänslighet än andra. På 
senare tid har ångestkänslighet visat sig vara en faktor som spelar in i 
vidmakthållande av andra rädslor kopplade till kroniska hälsotillstånd som astma och 
kronisk smärta (Hesser & Andersson, 2009). 

Acceptans och tinnitus

Acceptansmodellen innebär en förändring i fokus, bort från copingmetoder som 
betonar kontroll och förändring av psykologiska upplevelser, till kontextuellt bundna 
metoder som inkluderar processer som acceptans, mindfulness och värderingar 
(McCracken & Vowles, 2008). ACT-behandling strävar efter att komma åt dessa 
processer. Acceptansmodellen som förklaring av somatisk besvärsnivå har växt fram 
som ett alternativ till fear avoidance-modellen. Zetterqvist (2011) menar att då vissa 
copingstrategier ökar besvärsnivån och att fler använda copingstrategier också verkar 
öka besvärsnivån, så borde ett acceptansbaserat förhållningssätt vara mer funktionellt 
vid tinnitus. McCracken, Carson, Eccelston och Keefe (2004) menar att försöken att 
använda “rätt strategier” eller effektiv coping för att kontrollera exempelvis smärta 
kan bli problematiskt vid tillfällen då försöken dominerar patientens liv utan att 
förbättring sker. Det kan gradvis förflytta patienten bort från viktiga värderingar i 
personens liv. Om tid och uppmärksamhet mest ägnas åt försök att kontrollera sina 
somatiska besvär, kan andra områden i livet försummas och livskvaliteten bli lidande 
(McCracken et al., 2004). Ett problem med att försöka kontrollera tankar, känslor och 
kroppsliga sensationer är även enligt Hayes et al. (2011) att försöken kan förstärka 
besvären. 

Ett alternativ till kontroll och undvikanden av upplevelser är acceptans. Acceptans 
innebär att aktivt närma sig sina upplevelser för vad de är utan att försöka förändra 
dem. Acceptans kan ibland missförstås (Risdon, Eccleston, Crombez & McCracken, 
2003). Vanliga felaktiga föreställningar är att acceptans innebär att resignera inför sitt 
lidande, att smärta bör omvändas till något positivt och att smärta är en upplevelse 
som behöver hanteras. McCracken et al. (2004) menar att acceptans innebär att bli 
mer medveten om hela verkligheten och inte bara ens egna tankar och känslor. Tankar 
och känslor betraktas som övergående upplevelser som nödvändigtvis inte 
överensstämmer med verkligheten. Genom ett sådant förhållningssätt går det att 
agera mer flexibelt och på ett sätt som går i linje med ens långsiktiga målsättningar 
(McCracken et al., 2004).

Mindfulness

Mindfulness betraktas som en process relaterad till acceptans (Hayes et al., 2011). 
Mindfulness kan definieras på en mängd olika sätt. Bishop et al. (2004) har utformat 
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en operationell definition av mindfulness, där mindfulness är uppdelad i två 
komponenter. Den första komponenten handlar om självreglering av 
uppmärksamheten så att den styrs mot direkta upplevelser i nuet. Den andra 
komponenten består av orientering mot upplevelser i nuet. Denna orientering 
karaktäriseras av nyfikenhet, öppenhet och acceptans (Bishop et al., 2004). Utöver de 
två komponenterna betraktar Bishop et al. (2004) mindfulness som en process för att 
få perspektiv på ens medvetande. Beskrivningar av mindfulness och metoder för att 
upparbeta förmågan till mindfulness härstammar från österländska spirituella 
traditioner. I dessa betonas vikten av meditation som ett sätt att öka uppmärksamhet, 
insikt, vishet, medkänsla och fattning (McCracken, 2011). 

Värderad riktning

Ytterligare en av processerna i kontextuell KBT är värderad riktning (McCracken & 
Vowles, 2008). Värderad riktning flyttar fokus från den psykiska ohälsan och mot 
beteenden som är relaterade till mening i livet. I stället för att agera kortsiktigt, som 
att utföra beteenden för att undvika obehag, är strävan att agera utifrån det som 
bedöms som värdefullt i livet (Hayes et al., 2011). Då kan handlingar som känns 
obehagliga i stunden ingå i långsiktiga värderingar som på sikt kan leda till ökad 
livskvalitet och meningsfullhet. Värderad riktning är en process som är betydligt 
mindre undersökt än acceptans och mindfulness (McCracken & Vowles, 2008). 

Processvariabler vid tvärsnittsdesign

Denna studie har en tvärsnittsdesign och syftar till att undersöka processvariabler. 
Mediation är ett sätt att identifiera processer som gör att variabel X påverkar variabel 
Y. För att utföra mediation bör man känna till kausaliteten (att X påverkar Y genom 
en eller flera mediatorer). För att kunna uppfylla det, bör man enligt MacKinnon, 
Fairchild och Fritz (2007) utgå från tidigare forskning; experimentella studier, teorier 
och kvalitativa metoder, för att stärka antagandet om att en mediationsrelation 
existerar. För att kunna genomföra mediationsanalyser menar Baron och Kenny 
(1986) att longitudell data krävs eller att det finns starka antaganden om temporalitet. 
De efterfrågar stark teoretisk förankring, bra data och stor datamängd. Då 
föreliggande studie uppfyller dessa krav, har medationsanalyser kunnat utföras trots 
studiens tvärsnittsdesign. 

Mediationsanalys        

Mycket forskning fokuserar på relationen mellan två variabler, X Y (MacKinnon et 
al., 2007). Mediation innebär att en tredje variabel, som man tror spelar in i 
förhållandet mellan X och Y, adderas till X Y- relationen. Mediation äger rum när 
en prediktorvariabel X påverkar en beroende variabel Y indirekt genom minst en 
mellanliggande variabel, en så kallad mediator (Preacher & Hayes, 2008). Inom 
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psykologin har intresset för mediation ökat. Forskare från flera fält har betonat vikten 
av att undersöka mediation vid behandling- och preventionsforskning (MacKinnon et 
al., 2007). En växande företeelse inom den kliniska psykologin är exempelvis att se 
vilka processer som är verksamma vid psykologisk behandling. Tänkta mediatorer 
som tror sig påverka utfall testas då i mediationsmodeller (MacKinnon et al., 2007). 

Enligt Baron och Kenny (1986) har det varit vanligt att inom samhällsvetenskapen 
omväxlande använda termerna moderator och mediator. De föreslog en distinktion 
mellan de två för att kunna nå en djupare förståelse för kausala samband. En 
moderator definieras som en variabel som påverkar riktningen och styrkan på 
sambandet mellan en prediktor- och utfallsvariabel. En mediator är en variabel som 
befinner sig i en kausal sekvens mellan prediktor- och utfallsvariabel. Mediatorn 
orsakas av prediktorvariabeln och förklarar hela eller delar av sambandet mellan 
prediktor- och utfallsvariabeln. Baron och Kenny (1986) menade att moderatorer bör 
närvara vid tillfällen då det finns ett svagt eller motstridigt samband mellan en 
prediktor och ett utfall. Mediation används bäst då det finns ett starkt samband mellan 
prediktor och utfall. 

Andersson och Westin (2008) menar att många epidemiologiska undersökningar vid 
tinnitus använt ganska enkla statistiska metoder och därmed inte har kunnat 
identifiera vilka faktorer som direkt påverkar besvärsnivå och vilka som påverkar 
besvär via en annan variabel. De efterfrågar fler studier som undersöker modererande 
och medierande faktorer för tinnitusbesvär. 

       

Enkel mediation 

Metoder för att testa enkla mediationsmodeller har växt de senaste åren. Preacher och 
Hayes (2008) uppskattar att ett dussintals metoder för mediation har föreslagits. Den 
mest populära är metoden föreslagen av Baron och Kenny (1986). Hypotesen vid 
mediation är att en oberoende variabel (X) påverkar en beroende variabel (Y) genom 
en eller flera mellanliggande variabler, såkallade mediatorer (M). 

Mediation bör endast användas när teoretiska antaganden om X, M och Y finns 
(Preacher & Hayes, 2008). Figur 1B visar en enkel mediationsmodell där en mediator 
testas. Effekten av variabel X fördelas på den indirekta effekten på Y genom M och 
den direkta effekten på Y (relation c'). Relation a är effekten av X på den tänkta 
mediatorn och b är effekten av M på Y som delvis tar ut effekten från X. 
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Figur 1. (A) X har en direkt effekt på Y. (B) En mediationsmodell där X antas ha en indirekt effekt 
på Y via M.

Enligt Baron och Kenny (1986) fungerar en variabel som en mediator när den möter 
följande kriterium: 
1. Den oberoende variabeln (X) bidrar signifikant till variation i den förmodade 

mediatorn (a). 
2. Den förmodade mediatorn (M) bidrar signifikant till variation i den beroende 

variabeln (b).
3. När väg a och b kontrolleras för, minskar väg c signifikant. 

Vid mediationstestning prövas ofta om mediationen är fullständig eller partiell 
(MacKinnon et al., 2007). Om c' är statistisk signifikant samtidigt som det finns en 
signifikant mediation, finns det belägg för partiell mediation. Inom psykologin är det 
vanligt med partiella mediationer (MacKinnon et al., 2007).

Den indirekta effekten av X på Y genom M kan uttryckas som produkten av a gånger 
b (dvs ab). Den totala effekten av X på Y kvantifieras med en ostandardiserad 
regressionsvikt c (Figur 1A). Den totala effekten av X på Y kan uttryckas som 
summan av den direkta och indirekta effekten: c=c' + ab (Preacher & Hayes, 2008). 
c' är skillnaden mellan den totala effekten av X på Y och den indirekta effekten av X 
på Y genom M. Det innebär att c'=c - ab. Många tillvägagångssätt i 
mediationsmetoder fokuserar på ab-produkten, eftersom den produkten är densamma 
som skillnaden mellan den totala och den direkta effekten.
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Multipel mediation

Det går att testa flera mediatorer simultant (Preacher & Hayes, 2008). Figur 2 skildrar 
en multipel mediationsmodell med två mediatorer. 

         
M2

M1 

X Y

X Y
c

c’

b1 a1 

A

B

a2 b2 

Figur 2. (A) X har en direkt effekt på Y. (B) En multipel mediationsmodell där X antas ha en 

indirekt effekt på Y via M1 och M2.

På samma sätt som i figur 1, är figur 2A den totala effekten X har på Y (c). Figur 2B 
visar både den direkta effekten av X på Y (c') samt de indirekta effekterna av X på Y 
via de två mediatorerna. Den specifika indirekta effekten av X på Y via M1 uttrycks 
som a1b1. Den totala indirekta effekten av X på Y är summan av de specifika 
indirekta effekterna. Den totala indirekta effekten kan också räknas genom c - c'. Det 
finns enligt Preacher och Hayes (2008) flera fördelar med att testa en multipel 
mediationsmodell istället för att testa flera enkla mediationsmodeller. Det är bland 
annat möjligt att fastslå till vilken grad specifika M-variabler medierar X Y-
effekten. Det är också möjligt att granska mediatorernas relativa effektstorlekar och 
därmed kan konkurrerande teorier prövas mot varandra i samma modell. En specifik 
indirekt effekt av en mediator, exempelvis M2, i en multipel mediationsmodell är den 
effekt som M2 medierar på Y samtidigt som mediator M1 också verkar. Det fungerar 
på samma sätt som vid multipel regression. Om M1 och M2 korrelerar starkt med 
varandra (dvs att det finns multikollinaritet), kommer mediationseffekten av M2 
försvagas jämfört med om M2 testats i en enkel mediationsmodell. M1 och M2 
kommer därför inte bidra till stora unika effekter på utfallet. Vid en multipel 
mediationsmodell menar Preacher och Hayes (2008) att man både ska granska den 
totala indirekta effekten på utfallet och de specifika indirekta effekterna på utfallet 
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eftersom de båda ger viktig och kompletterande information. Ibland är exempelvis 
mediatorerna motstridiga och tar ut den totala effekten.

Då flera olika teorier testas i en multipel mediationsmodell är det av intresse att 
jämföra de indirekta effekterna mot varandra för att se om någon av teorierna ger 
starkare effekter. För att få svar på detta utförs kontraster. Kontraster jämför de unika 
indirekta effekterna som varje mediator tillför. Mediatorernas unika förmåga att 
mediera utöver de andra mediatorerna testas då i modellen. 

Resamplingmetoder

Resamplingmetoder använder den tillgängliga datan för att generera en 
referensdistribution. Referensdistributionen används för att göra en uppskattning av 
konfidensintervallet och för att kunna utföra signifikanstestning (MacKinnon et al., 
2007).

Bootstrapping är en resamplingmetod som kan användas vid både enkel och multipel 
mediation. En fördel med bootstrapping är enligt MacKinnon et al. (2007) att 
metoden inte kräver normaldistribuerad data för ab-produkten, något som i realiteten 
är mycket ovanligt. Preacher och Hayes (2008) förespråkar bootstrapping för att testa 
indirekta effekter i multipla mediationsmodeller. 

Vid bootstrapping skapas en empirisk estimering av spridningen av ab och används 
för att skapa konfidensintervaller för den indirekta effekten. Utifrån samplet görs 
fiktiva samplingar för att skapa estimat (k) för den totala och specifika indirekta 
effekten av X på Y. MacKinnon et al. (2007) rekommenderar att minst 1000 k bör 
genomföras vid bootstrapping. Ett konfidensintervall för den populationsspecifika 
indirekta effekten genom M1 skapas genom att k-värdena för a1b1 sorteras från de 
låga till de höga värdena. För att den indirekta effekten ska vara signifikant, får inte 
konfidensintervallet innehålla värdet noll.
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Syfte
Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka samband mellan upplevda 
tinnitusbesvär, tinnitusvigilans och livskvalitet utifrån två teoretiska modeller- fear 
avoidance och acceptans. 

Frågeställningar 

Studien har följande frågeställningar: 

Är fear avoidance associerad med ökade tinnitusbesvär, ökad vigilans och 
upplevd livskvalitet bland individer med tinnitus? 

Är acceptans – och relaterade variabler såsom medveten närvaro och värderad 
riktning – associerad med minskade tinnitusbesvär, minskad vigilans och 
upplevd livskvalitet bland individer med tinnitus?

Medierar acceptans och fear avoidance förhållandet mellan subjektivt skattad 
ljudnivå och tinnitusbesvär och vigilans? 

Metod

Respondenter

Samtliga respondenter har någon gång mellan 2004-2011 varit på tinnitusinformation 
vid Öronkliniken Hörselvården vid universitetssjukhuset i Linköping. Ett utskick 
gjordes till 634 patienter och 363 patienter valde att delta i studien, vilket innebar en 
svarsfrekvens på 57%. Alla patienter hade uppnått myndig ålder. Inklusionskriterier 
för deltagande i studien var att ha gett sitt informerade samtycke. En person, vars 
tinnitus försvunnit, exkluderades. Beskrivning av respondenterna finns i tabell 1. 
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Tabell 1.
Demografisk data och tinnitusegenskaper hos respondenterna

Egenskaper

Ålder i år, medelvärde (SD)

Kvinnor, n (%)

Högsta avslutade utbildning, n (%)
  -  Grundskola, folkskola, realskola eller liknande
  -  Gymnasium
  -  Universitet eller högskola

Huvudsaklig sysselsättning, n (%)
  -  Yrkesarbetade
  -  Pensionär (ålders-, avtals-, sjuk- och förtidspensionär)
  -  Långtidssjukskriven
  -  Arbetssökande
  -  Studerande 
  -  Annat

Tinnitusduration i år (SD)

Subjektiv skattad ljudnivå 1-100 (SD)

Tinnitus placering
  -  Mest höger/ bara höger
  -  Mitt i huvudet/ båda sidor
  -  Mest vänster/ bara vänster

Hörselnedsättning, n (%)

Ljudkänslighet, n (%)

Yrsel/ balansproblem, n (%)

Har fått någon typ av behandling för tinnitus, n (%)

59.6 (11.64)

173 (47.8)

108 (30.9)
91 (26.0)

151 (43.1)

178 (49.6)
151 (42.1)

14 (3.9)
9 (2.5)
5 (1.4)
2 (0.6)

12.5 (9.4)

54.7 (22.5)

72 (20.8)
157 (45.4)
117 (33.8)

280 (78.9)

299 (83.5)

185 (51.5)

157 (43.9)
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Formulär

Åtta självskattningsformulär inkluderades i utskicket. Fem av formulären användes 
som processvariabler och tre som utfallsvariabler. Respondenterna fick också fylla i 
viss bakgrundsinformation. Bakgrundsinformationen bestod av frågor som bland 
annat rör ålder, utbildningsnivå, sysselsättning och personens tinnitus (se bilaga 1). 
Självskattningsformulären beskrivs nedan, utifrån vad de avser att mäta samt utifrån 
deras psykometriska egenskaper. 

Utfallsvariabler

Tinnitus Handicap Inventory (THI)

THI (Newman, Jacobson & Spitzer, 1996) är ett formulär med 25 frågor som syftar 
till att mäta besvärsnivån av tinnitus. Formuläret har hög intern konsistens (" = .93) 
(Baguley, Humphriss & Hodgson, 2000) och en test-retest reliabilitet på r = .92 
(Newman, Sandridge & Jacobson, 1998). Formuläret har hög konvergent validitet 
med andra liknande formulär (Baguley & Andersson, 2003). Formuläret har översatts 
till svenska och har använts i flera studier (Kaldo et al., 2008). 

Quality of Life Index (QOLI)

Formuläret avser mäta livskvalitet inom 16 livsområden, såsom hälsa, ekonomi och 
vänner (Frisch, Cornell, Villanueva & Retzlaff, 1992). Varje område har två 
skattningar. Områdena skattas först utifrån hur viktigt området anses och sedan 
utifrån hur nöjd man är med området. Total poäng ligger mellan -6 och 6. Intern 
konsistens har rapporterats från " = .77 till .89 och test-retest reliabilitet från r = .80 
till .91 (Frisch et al., 1992). En svensk validering av QOLI har genomförts på en 
klinisk och en icke-klinisk grupp (Paunovic & Öst, 2004). Resultaten visade på en 
intern konsistens på mellan .80 till.84. 

Tinnitus Vigilance and Awareness Questionnaire (TVAQ)

TVAQ syftar till att undersöka attityder, reaktioner och medvetenheten om 
tinnitusljudet. En ökad vigilans/medvetenhet om tinnitusljudet kan ta uppmärksamhet 
från andra aktiviteter och störa dessa. Formuläret bygger på Pain Vigilance and 
Awareness Questionnaire (PVAQ) och består av 18 items. Varje item värderas på en 
sexgradig skala (0 = aldrig, 5 = alltid). Formuläret har visat på en intern konsistens på 
" = .81 (Cima et al., 2011).
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Processvariabler

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)

HADS är ett instrument för att screena för ångest och depression (Zigmond & Snaith, 
1983). Enligt Bjelland, Dahl, Haug och Neckelmann (2002) går HADS att använda 
både i en psykiatrisk, somatisk, öppenvårds- och i en generell population. HADS 
består av 14 påståenden uppdelade på delskalorna ångest (HADS-A) och depression 
(HADS-D). Formulärets interna reliabilitet varierar mellan " = .68 till .93 för HADS-
A och " = .67 till .90 för HADS-D. Test-retest reliabilitet har varierat mellan r = .49 
till .93 (Bjelland et al., 2002). I tinnitusstudier har delskalan depression visat större 
sensitivitet och specificitet än delskalan ångest (Svedlund, Zöger & Holgers, 2003). 
HADS har tidigare använts vid tinnitusstudier med gott resultat (Andersson, 2003). 

Tinnitus Acceptance Questionnaire (TAQ)

Formuläret är utvecklat utifrån det generella acceptansformuläret Acceptance and 
Action Questionnaire (AAQ-9) och det smärtspecifika formuläret Cronic Pain 
Acceptance Questionnaire (CPAQ-R) (Westin, Hayes & Andersson, 2008). 
Formuläret består av tolv påståenden som ska graderas utifrån en sjugradig 
Likertskala och avser mäta grad av acceptans vid tinnitus. Högre värden motsvarar en 
högre grad av acceptans. Formuläret har god intern reliabilitet (" = .89 och en test-
retest reliabilitet på r = .77 (Westin et al., 2008).

Tinnitus Fear-Avoidance Scale (T-FAS)

Kleinstäuber et al. (2012) har utvecklat och validerat T-FAS. T-FAS består av 15 
påståenden som berör katastroftankar om tinnitus och dess konsekvsenser samt 
tinnitusspecifika undvikandebeteenden. Varje påstående graderas utifrån en sexgradig 
Likert-skala (1 = instämmer inte alls, 6 = instämmer helt). Höga värden indikerar en 
hög nivå av fear avoidance, vilket innefattar både kognitioner och beteenden. Totala 
skalan fick i Kleinstäuber et al. (2012) Cronbachs " på .85 på hela skalan, och 
mellan .76 och .87 på delskalorna.

Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ)

FFMQ avser att mäta grad av mindfulness och består av 39 påståenden som ska 
värderas mellan 1 och 5. Formuläret mäter fem olika aspekter av mindfulness. Dessa 
fem aspekter identiferades genom att Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer och Toney 
(2006) jämförde likheter och skillnader på svarsstilar utifrån fem etablerade 
mindfulnessformulär. Utifrån dessa faktorer utformades FFMQ. De fem aspekterna 
benämns som observera, beskriva, agera med medvetenhet, icke-dömande av inre 
upplevelser och icke-reaktivitet till inre upplevelser. Resultaten från de fem 
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faktorerna har visat på en intern konsistens på mellan .67–.92 (Baer et al., 2006; Baer 
et al., 2008). 

Values

Richard Wicksell har utvecklat ett formulär för att undersöka värderingar och riktning 
i livet. Formuläret består av fyra påståenden som värderas mellan 1–7 (1=stämmer 
aldrig, 7=stämmer alltid). Formuläret har testats för barn, ungdomar och vuxna med 
kronisk smärta i tre opublicerade studier (personlig kommunikation, 28 januari, 
2012). Valuesformuläret har därmed inte undersökts på en tinnituspopulation. Syftet 
med formuläret är att ha ett processmått som hjälp vid behandlingsutvärdering. 

Procedur

Rekryteringen av respondenter genomfördes via Öronkliniken Hörselvården vid 
universitetssjukhuset i Linköping. Ett brevutskick genomfördes till de patienter med 
tinnitus som mellan åren 2004-2011 varit på tinnitusinformation vid Öronkliniken 
Hörselvården. En påminnelse skickades ut tre veckor senare. I utskicket ingick 
information om studien, vad deltagande i studien innebar och telefonnummer vid 
frågor om studien (se bilaga 2). Det informerade samtyckesblanketten var bifogad till 
de formulär som skulle fyllas i och samlades därför in samtidigt som formulären. 
Utskicket har etikprövats hos den regionala etikprövningsnämnden i Linköping. 

Statistisk procedur

1. Cronbachs " beräknades på formulären, för att få en uppfattning om formulärens 
interna konsistens. 
2. Bakgrundsvariabler testades mot utfallsmåtten (THI, QOLI, TVAQ). De 
bakgrundsvariabler som korrelerade med utfall togs med i följande analyser.
3. Pearsons korrelationskoefficienter beräknades mellan de undersökta formulären. 
4. Multipla hierarkiska regressionsanalyser genomfördes mellan processvariabler och 
utfall. 
5. Mediationsanalyser genomfördes med de processvariabler som visat på 
signifikanta samband med utfall i föregående analys. 

Då mer än 20% av en respondents svar saknades i ett formulär så exkluderades 
respondenten från analysen. Då mindre än 20% saknades ersattes missing values med 
medelvärdet för individens enskilda svar på övriga items. 

Givet samplestorleken (n = 362), hade undersökningen en power av .99 för att hitta 
ett svagt till måttligt samband (r = .30) med en konservativ alfanivå på .001. 
Alfanivån var förutbestämd till till .001 för korrelations- och regressionanalyserna.  
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Resultat
Resultaten presenteras i den ordning som redogjorts för under rubriken statistisk 

procedur. Först presenteras resultaten från formulären var för sig. Sedan beskrivs 
testningen av bakgrundsvariablerna mot utfall. Efter det presenteras en 
korrelationsmatris med de undersökta variablerna. Sedan presenteras de multipla 
hierarkiska regressionsanalyser som genomfördes mellan processvariabler och utfall. 
Avslutningsvis redovisas de utförda mediationsanalyserna. 

Självskattningsformulär

I tabell 2 redovisas formulärens medelvärden, standardavvikelser, Cronbachs ",  
möjligt intervallsvar och faktiskt intervallsvar. Samtliga formulär hade en hög 
svarsfrekvens. TVAQ var det formulär med det största interna bortfallet. Där hade 
åtta av respondenterna (1.3%) svarat på mindre än 80% av frågorna, vilket innebar att 
deras svar exkluderades. Den interna konsistensen, uppgett med Cronbachs ", låg 
mellan .86 och .93 på alla formulär förutom för FFMQ-delskalorna icke-reaktivitet 
(" = .68) och observera (" = .77).

Tabell 2.
Antal respondenter, medelvärden, standardavvikelser, Cronbachs ",  möjligt intervallsvar och 

faktiskt intervallsvar på de undersökta formulären

n M SD " Möjligt intervall Intervallsvar

THI 361 39.15 22.20 0.93 0–100 0–94

TVAQ 354 39.97 14.29 0.87 0–90 1–83

T-FAS 360 39.18 14.84 0.90 15–90 15–80

Values 357 23.10 4.29 0.89 4–28 8–28

HADS-A 360 5.58 4.25 0.88 0–21 0–20

HADS-D 361 4.44 4.00 0.86 0–21 0–19

QOLI 362 2.44 1.49 0.86 -6–+6 -2.8–+5.9

TAQ 357 42.71 11.98 0.88 0–72 9–72

FFMQ Nonreact 357 20.71 4.03 0.68 7–35 7–32

FFMQ Observe 362 25.77 5.36 0.77 8–40 8–39

FFMQ Actaware 359 28.27 5.66 0.89 8–40 14–40

FFMQ Describe 361 28.04 5.35 0.87 8–40 14–40

FFMQ Nonjudge 359 28.97 6.03 0.87 8–40 13–40

FFMQ Total 360 131.68 15.57 0.87 39–195 81–170

20



Bakgrundsvariabler och utfall

Samtliga bakgrundsvariabler testades mot utfallsvariablerna. Ålder hade ett positivt 
signifikant samband med livskvalitet mätt med QOLI (r = .25, p < .001). Ålder 
användes därför som kontrollvariabel i den efterföljande regressionsanalys där QOLI 
var utfallsmått. Övriga bakgrundsvariabler var ej signifikanta (p > .001). 

Korrelationer mellan undersökta formulär

De flesta av de undersökta variablerna var signifikant korrelerade (se tabell 3) med en 
alfanivå p <.001. Samtliga samband som erhölls var i förväntad riktning. De variabler 
som inte korrelerade var den subjektivt skattade ljudnivån på tinnitus med livskvalitet 
och values. Ljudnivån var svagt korrelerad med mindfulness (r = -.15, p < .01).

Tabell 3.
Korrelationer mellan undersökta variabler

THI TVAQ T-FAS HADS-A HADS-D QOLI TAQ FFMQ Values

THI -

TVAQ .73** -

T-FAS .73** .67** -

HADS-A .59** .46** .56** -

HADS-D .60** .43** .50** .72** -

QOLI -.31** -.20** -.26** -.51** -.66** -

TAQ -.74** -.62** -.70** -.55** -.60** .43** -

FFMQ -.35** -.28** -.29** -.48** -.50** .48** .40** -

Values -.22** -.18** -.26** -.33** -.45** .52** .32** .47** -

Ljudnivå .49** .50** .39** .25** .26** -.10 -.40** -.15* -.04

Notera: THI=Tinnitus Handicap Inventory; TVAQ= Tinnitus Vigilance and Awareness 

Questionnaire; T-FAS= Tinnitus Fear-Avoidance Scale; HADS-A= Hospital Anxiety Scale; HADS-

D= Hospital Depression Scale; QOLI= Quality of Life Inventory; TAQ= Tinnitus Acceptance 

Questionnaire; FFMQ= Five Facets of Mindfulness Questionnaire; ljudstyrka= subjektivt skattad 

ljudnivå. 

* p<.01; ** p<.001

Korrelationen mellan den subjektivt skattade ljudnivån och utfallsmåttet THI var .49 
(p < .001). THI hade starkast samband med TVAQ (r = .73), T-FAS (r = .73) och 
TAQ (r = -.74). TVAQ hade, förutom med THI, starka samband med T-FAS (r = .67) 
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och TAQ (r = -.62). QOLI, som är det tredje utfallsmåttet som används i studien, 
hade som ovan nämnt, inget signifikant samband med subjektivt upplevd ljudnivå. 
Det starkaste sambandet var till HADS-D (r = -.66). Moderata samband fanns till 
HADS-A (r = -.51) och Values (r = .52).

Hierarkiska regressionsanalyser

Tre hierarkiska regressionsanalyser genomfördes (se tabell 4-6), för att se om 
acceptans, fear avoidance, mindfulness och values fortfarande har en förmåga att 
predicera tinnitusbesvär, tinnitusvigilans och livskvalitet efter kontroll för ljudnivå, 
depression och ångest. För utfall livskvalitet kontrollerades även för ålder, eftersom 
ålder hade ett positivt signifikant samband med livskvalitet (r = .25, p < .001). 

I de två första regressionsanalyserna fördes ljudnivån in i ett första steg. I andra 
steget fördes resultaten på HADS-A och HADS-D in. Detta eftersom ångest och 
depression ofta är starkt relaterade till tinnitusbesvär (se Bartels et al., 2008). I ett 
tredje steg lades TAQ till. Anledningen till detta är att det finns god anledning att anta 
att TAQ bidrar till utfallet (se Westin et al., 2008). I det fjärde och sista steget 
inkluderades övriga variabler. 
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Tabell 4.
Hierarkisk regressionsanalys där processvariabler testas mot utfallsvariabeln tinnitusbesvär (THI).

Ostandardiserade

Koefficienter

Ostandardiserade

Koefficienter

Ostandardiserade

Koefficienter

Standardiserade 
Koefficienter
Standardiserade 
Koefficienter
Standardiserade 
Koefficienter

Steg Prediktor B SE " p R2 
R2 

change F p

Tinnitusbesvär (THI)Tinnitusbesvär (THI)

1 .25 .25 102.51 .000

Tinnitus ljudnivå .49 .05 .50 .000

2 .54 .30 99.41 .000

Tinnitus ljudnivå .34 .04 .35 .000
HADS-A 1.67 .29 .32 .000
HADS-D 1.63 .31 .29 .000

3 .68 .14 135.71 .000

Tinnitus ljudnivå .22 .04 .22 .000
HADS-A 1.05 .25 .20 .000
HADS-D .54 .27 .10 .047
TAQ -.96 .08 -.51 .000

4 .72 .04 14.77 .000

Tinnitus ljudnivå .18 .03 .18 .000
HADS-A .64 .25 .12 .011
HADS-D .80 .27 .14 .003
TAQ -.71 .09 -.38 .000
FFMQ .02 .06 .01 .773
T-FAS .42 .07 .28 .000
Values .45 .19 .09 .017

I den första regressionsanalysen (tabell 4) förklarar det första steget, ljudnivån, en 
signifikant del av variansen (R2 = .25). Det andra steget i analysen bidrar till 
ytterligare förklarad varians (R2 change = .30). TAQ bidrar till signifikant mer varians 
i tredje steget (R2 change = .14). I det fjärde steget, när T-FAS, FFMQ och Values 
läggs till, ökar den förklarade variansen (R2 change = .04). FFMQ och Values var ej 
signifikanta. T-FAS bidrar signifikant till förklarad varians (# = .28, p < .001). 
Ljudnivå ger fortsatt ett signifikant bidrag till variansen (# = .18, p < .001). Då TAQ 
och T-FAS var signifikanta prediktorer till THI testas de vidare i en multipel 
mediationsanalys.
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Tabell 5.
Hierarkisk regressionsanalys där processvariabler testas mot utfallsvariabeln tinnitusvigilans.
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Tabell 5.
Hierarkisk regressionsanalys där processvariabler testas mot utfallsvariabeln tinnitusvigilans.

Ostandardiserade

Koefficienter

Ostandardiserade

Koefficienter

Ostandardiserade

Koefficienter

Standardiserade 
Koefficienter
Standardiserade 
Koefficienter
Standardiserade 
Koefficienter

Steg Prediktor B SE " p R2 
R2 

change F p

Tinnitus vigilans (TVAQ)Tinnitus vigilans (TVAQ)

1 .26 .26 105.52 .000

Tinnitus ljudnivå .32 .03 .51 .000

2 .40 .14 36.40 .000

Tinnitus ljudnivå .26 .03 .41 .000
HADS-A .98 .22 .29 .000
HADS-D .48 .23 .13 .039

3 .51 .11 65.23 .000

Tinnitus ljudnivå .19 .03 .30 .000
HADS-A .67 .20 .19 .001
HADS-D -.18 .22 -.05 .432
TAQ -.54 .07 -.44 .000

4 .56 .06 13.27 .000

Tinnitus ljudnivå .16 .03 .26 .000
HADS-A .32 .21 .09 .124
HADS-D -.10 .22 -.03 .659
TAQ -.31 .08 -.26 .000
FFMQ -.01 .05 -.01 .919
T-FAS .36 .06 .36 .000
Values .07 .15 .02 .659

Tabell 5 visar regressionsanalysen med TVAQ som utfallsvariabel. Ljudnivån 
förklarar variation i vigilans i motsvarande grad som THI (R2 = .26). I det andra 
steget bidrar HADS-A och HADS-D signifikant till förklarad varians (R2 change = .
14). TAQ bidrar till signifikant mer varians i tredje steget (R2 change = .11). I det 
sista steget bidrar även T-FAS till signifikant förklarad varians (# = .36, p < .001). 
Sambanden med FFMQ och Values är inte signifikanta. Ljudnivå ger fortsatt ett 
signifikant bidrag till variansen (" = .26, p < .001). TAQ och T-FAS testades vidare i 
en multipel mediationsanalys med utfallet TVAQ.
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Tabell 6.
Hierarkisk regressionsanalys där processvariabler testas mot utfallsvariabeln livskvalitet (QOLI).
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Hierarkisk regressionsanalys där processvariabler testas mot utfallsvariabeln livskvalitet (QOLI).

Ostandardiserade

Koefficienter

Ostandardiserade

Koefficienter

Ostandardiserade

Koefficienter

Standardiserade 
Koefficienter
Standardiserade 
Koefficienter
Standardiserade 
Koefficienter

Steg Prediktor B SE " p R2 
R2 

change F p

Livskvalitet (QOLI)Livskvalitet (QOLI)

1 .06 .06 20.66 .000

Ålder .03 .01 .25 .000

2 .08 .01 4.76 .030

Ålder .03 .01 .26 .000
Tinnitus ljudnivå -.01 .00 -.12 .030

3 .47 .40 115.02 .000

Ålder .02 .01 .14 .001
Tinnitus ljudnivå .00 .00 .06 .174
HADS-A .00 .02 .00 .947
HADS-D -.24 .02 -.66 .000

4 .48 .00 1.88 .171

Ålder .02 .01 .14 .001
Tinnitus ljudnivå .01 .00 .08 .086
HADS-A .01 .02 .02 .727
HADS-D -.23 .02 -.63 .000
TAQ .01 .01 .08 .171

5 .57 .09 21.05 .000

Ålder .02 .01 .18 .000
Tinnitus ljudnivå .00 .00 .02 .616
HADS-A -.00 .02 -.01 .902
HADS-D -.18 .02 -.49 .000
TAQ .01 .01 .11 .075
FFMQ .01 .01 .12 .014
T-FAS .02 .01 .17 .004
Values .09 .02 .26 .000

I den tredje och sista regressionsanalysen (tabell 6) fördes bakgrundsvariabeln ålder 
in som första steg, eftersom det fanns ett signifikant samband mellan ålder och QOLI, 
följt av ljudnivån i ett andra steg. I det tredje steget fördes resultaten på HADS-A och 
HADS-D in. I det fjärde steget lades TAQ till. I det femte och sista steget 
inkluderades övriga variabler.
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Ålder, HADS-D och values var de variabler som hade signifikanta samband med 
livskvalitet i det sista steget av analysen (p < .001). 

Mediationsanalyser

Acceptans (TAQ) och fear avoidance (T-FAS) testades i två multipla 
medationsmodeller med tinnitusbesvär (THI) (figur 3) och tinnitusvigilans (TVAQ) 
(figur 4) som utfall. Ljudnivån var prediktorvariabeln. 

Acceptans 

Ljudnivå Tinnitusbesvär
c’: B = .18*

b1: B = -.86*a1:B = -.21*

a2: B = .26* b2: B = .51* 

Fear avoidance

Ljudnivå Tinnitusbesvär
c: B = .49*

Figur 3. Multipel mediationsanalys där acceptans mätt med TAQ och fear avoidance mätt 
med T-FAS testas som mediatorer mellan prediktorvariabeln subjektivt uppskattad ljudnivå 
och utfallsvariabeln tinnitusbesvär, * p < .001.

Utifrån den första multipla mediationsmodellen (figur 3) går det att utläsa att både 
acceptans och fear avoidance fungerar som partiella mediatorer till tinnitusbesvär. 
Baron och Kennys (1986) kriterier för mediation är uppfyllda för både acceptans och 
far avoidance: a och b är signifikanta. Den totala indirekta effekten (ab) för 
mediatorerna med utfallet tinnitusbesvär (THI) var ab = .31 (SE =.04, p < .001). Den 
specifika indirekta effekten för acceptans var a1b1 = .18 (SE =.03, p < .001) och den 
specifika indirekta effekten för fear avoidance var a2b2 = .13 (SE =.03, p < .001). Det 
fanns ingen skillnad i indirekt effekt (ab) mellan acceptans och fear avoidance (z = 
-1.39, p = .165). 

Tabell 7 visar utifrån resamplingsanalyser en uppskattning av konfidensintervallet för 
den indirekta effekten av TAQ och T-FAS på THI samt en jämförelse dem emellan. 
Vid ett 95% konfidensintervall har både TAQ (.12 – .25) och T-FAS (.09 – .18) 
signifikanta indirekta effekter, eftersom inget av dessa konfidensintervaller innehåller 
värdet noll. Båda variablerna fungerar därmed som mediatorer mellan upplevs 
ljudnivå och tinnitusbesvär. Ingen av variablerna gav dock signifikant större effekt än 
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den andra (-.13 – .01). Det går därmed inte att uttala sig om att någon av variablerna 
skulle ge en större indirekt effekt än den andra. 

Tabell 7.
Mediation av effekten av ljudnivå på tinnitusbesvär genom acceptans och 

fear avoidance

Bootstrapping

Bca 95% CI

Nedre Övre

Total .23 .40

Acceptans (TAQ) .12 .25

Fear avoidance (T-FAS) .09 .18

Kontrast -.13 .01

Notera: 1000 Bootstrap resamples, Bca = Bias Corrected and Accelerated, 

n= 317, 95% konfidensintervall. 

Figur 4 visar den andra multipla mediationsmodellen. Även i denna modell fungerar 
acceptans och fear avoidance som partiella mediatorer vid tinnitusvigilans. Den totala 
indirekta effekten (ab) för mediatorerna med utfallet tinnitusvigilans (TVAQ) var ab 
= .16 (SE = .02, p < .001). Den specifika indirekta effekten för acceptans var a1b1 = .
07 (SE = .02, p < .001) och den specifika indirekta effekten för fear avoidance var 
a2b2 = .09 (SE =.02, p < .001). Den fanns ingen skillnad i effekt mellan acceptans och 
fear avoidance (z = .94, p =.349).

Tabell 8 visar en uppskattning av konfidensintervallet för den indirekta effekten av 
acceptans (TAQ) och fear avoidance (T-FAS) på tinnitusvigilans (TVAQ) samt en 
jämförelse dem emellan. Vid ett 95% konfidensintervall finns signifikanta effekter 
både för TAQ (.04 – .11) och T-FAS (.06 – .14). Båda variablerna fungerar därmed 
som mediatorer mellan upplevs ljudnivå och tinnitusvigilans. Ingen av variablerna 
ger dock signifikant större effekt än den andra (-.03 – .08). Det går därmed inte att 
uttala sig om att någon av variablerna skulle ge en större indirekt effekt än den andra.
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Acceptans 

Ljudnivå Tinnitusvigilans
c’: B = .16*

b1: B =-.34*a1: B = -.21*

a2: B = .25* b2: B = .38* 

Fear avoidance

Ljudnivå Tinnitusvigilans
c: B = .32*

Figur 4. Multipel mediationsanalys där acceptans mätt med TAQ och fear avoidance mätt 
med T-FAS testas som mediatorer mellan prediktorvariabeln subjektivt uppskattad ljudnivå 
och utfallsvariabeln tinnitusvigilans mätt med TVAQ, * p <.001.

Tabell 8.
Mediation av effekten av ljudnivå på tinnitusvigilans genom acceptans och 

fear avoidance

Bootstrapping

Bca 95% CI

Nedre Övre

Total .12 .21

Acceptans (TAQ) .04 .11

Fear avoidance (T-FAS) .06 .14

Kontrast -.03 .08

Notera: 1000 Bootstrap resamples, Bca = Bias Corrected and Accelerated, 

n= 313, 95% konfidensintervall.
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Diskussion

Studiens syfte var att undersöka om fear avoidance- och acceptansmodellen är 
associerad med upplevda tinnitusbesvär, ökad vigilans och upplevd livskvalitet bland 
individer med tinnitus. Syftet var också att undersöka om acceptans och fear 
avoidance medierar förhållandet mellan subjektivt skattad ljudnivå och tinnitusbesvär 
och vigilans. Resultaten visade att både acceptans och fear avoidance har samband 
med upplevda tinnitusbesvär och vigilans och de medierar förhållandet mellan 
subjektivt skattad ljudnivå och tinnitusbesvär samt vigilans. Med utfallsmåttet 
livskvalitet var ålder, depression och values signifikanta prediktorer. 

Resultatdiskussion

I följande avsnitt diskuteras resultaten i förhållande till studiens frågeställningar. 

Utfallsmåtten

! Tinnitusbesvär (THI). I den hierarkiska regressionsanalysen förklarade 
ljudnivå en signifikant del av variansen i det första steget (R2 = .25). Hiller och 
Goebel (2006) hittade ett liknande samband i sin studie. Då HADS lades till i andra 
steget av analysen ökar den förklarade variansen signifikant (R2 change = .30). Att 
nivå av depression och ångest har ett samband med tinnitusbesvär går i linje med 
tidigare forskning (Andersson et al., 2005). TAQ bidrog till signifikant mer varians i 
tredje steget (R2 change = .14). Att TAQ korrelererar starkt med THI har även Westin 
(2006) redovisat. Hon fann en korrelation på r = -.68, medan korrelationen i denna 
studie var på r = .74. I det fjärde steget, när T-FAS, FFMQ och Values lades till, var 
det bara T-FAS som var signifikant av de nya variablerna på alfanivån .001. 
Kleinstäuber et al. (2012) har hittat en korrelation på r = .69 mellan T-FAS och THI 
jämfört med r = .73 i denna studie. Båda studierna har med andra ord hittat liknande 
korrelationer. Kleinstäuber et al. (2012) har dock ej genomfört motsvarande 
regressionsanalys, så den analysen går inte att jämföra. FFMQ var inte en signifikant 
prediktor till THI. Jag har inte kännedom om att andra studier har undersökt samband 
mellan FFMQ och THI. Resultatet är dock ändå överraskande, eftersom en hög grad 
av mindfulness har visat sig ha ett negativt samband med psykologiska besvär (Baer 
et al., 2008) och psykologiska besvär har i sin tur ett positivt samband med 
tinnitusbesvär (Andersson et al., 2005). En förklaring till att FFMQ inte gav 
signifikant resultat kan dock vara att formuläret i hög utsträckning överlappar med 
HADS. Korrelationen mellan HADS-A och HADS-D var -.48 respektive -.50, vilket 
var signifikant på alfanivån .001. Values hade en tendens till att predicera 
tinnitusbesvär, då värdet var signifikant på alfanivån .05. Eftersom studien hade en 
konservativ alfanivå på .001, räknas det dock inte som signifikant. 
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Sammantaget så förklarar de studerade variablerna en mycket stor del av den 
förklarade variansen i THI (R2 = .72). Det tyder på att de använda variablerna är 
relevanta mått vid tinnitusbesvär. I det sista steget av analysen, har TAQ och T-FAS 
högst standardiserade betakoefficienter (-.38 & .28, p < .001). Det visar på att det är 
meningsfullt att inkludera TAQ och T-FAS i samma modell, eftersom de förklarar 
unika bidrag av variansen. Som svar på frågeställningarna om acceptans- och fear 
avoidance-modellen är associerade med upplevda tinnitusbesvär så är svaret ja. Både 
acceptans och fear avoidance förklarar tinnitusbesvär när ljudnivå, depression och 
ångest kontrolleras för. Fear avoidance har ett positivt samband med tinnitusbesvär, 
medan acceptans har ett negativt samband med tinnitusbesvär. I acceptansmodellen är 
det dock bara acceptansmåttet som har signifikanta samband med upplevda 
tinnitusbesvär och inte de relaterade processerna mindfulness och values. 

Då acceptans och fear avoidance testades i en multipel mediationsmodell, gick det att 
utläsa att båda variablerna fungerade som partiella mediatorer mellan subjektivt 
skattad ljudnivå och tinnitusbesvär. Den totala indirekta effekten (ab) för 
mediatorerna med utfallet tinnitusbesvär (THI) var ab = .31 (p < .001). Den specifika 
indirekta effekten för acceptans var a1b1 = .18 (p < .001) och den specifika indirekta 
effekten för fear avoidance var a2b2 = .13 (p < .001). Den fanns ingen skillnad i 
indirekt effekt (ab) mellan acceptans och fear avoidance (z = -1.39, p = .165). 
Uppskattningen av ett 95% konfidensintervall som gjordes utifrån resamplinganalyser 
(tabell 7) visade att både acceptans (.12 – .25) och fear avoidance (.09 – .18) hade 
signifikanta indirekta effekter. Ingen av variablerna gav dock signifikant större effekt 
än den andra (-.13 – .01). Det är första gången som acceptans och fear avoidance 
jämförs i en multipel mediationsmodell. 

Svaret på frågeställningen om acceptans och fear avoidance medierar förhållandet 
mellan subjektivt skattad ljudnivå och tinnitusbesvär är att båda variablerna fungerar 
som partiella mediatorer. Ingen av variablerna ger signifikant mer effekt än den 
andra. Utöver regressionsanalysen, visar därmed även mediationsmodellen att 
acceptans och fear avoidance har kompletterande bidrag vid förklaring av 
tinnitusbesvär. Då båda modeller har förklaringsvärde, bör de tillsammans inkluderas 
i psykologisk behandling vid tinnitus. I nuläget brukar tinnitusbehandling fokusera på 
en av modellerna, beroende på om KBT eller ACT används. Även om synen på 
coping skiljer modellerna åt, bör det gå att komma åt båda processer i en och samma 
behandling. 

! Tinnitusvigilans (TVAQ). I motsvarande grad som vid utfallsmåttet THI, 
förklarade ljudnivå en signifikant del av variansen i det första steget (R2 = .26). Den 
hierarkiska regressionsanalysen förklarade sammanlagt .564 av den förklarade 
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variansen i TVAQ. Det är något lägre än vid utfallsmåttet THI. I det sista steget av 
analysen, har ljudnivå, TAQ och T-FAS högst standardiserade betakoefficienter (.26, 
-.26 & .36, p < .001). Det visar på att det även här är meningsfullt att inkludera TAQ 
och T-FAS i samma modell, eftersom de förklarar unika bidrag av variansen. Utifrån 
frågeställningarna om acceptans- och fear avoidance-modellerna är associerade med 
tinnitusvigilans så visar resultaten att båda modellerna förklarar tinnitusvigilans när 
ljudnivå, depression och ångest kontrolleras för. De undersökta variablerna hade 
något mindre förklaringsvärde än vid utfallsmåttet THI. På samma sätt som vid 
utfallet THI, var det bara acceptansmåttet som var associerad med tinnitusvigilans 
och inte de relaterade processerna mindfulness och values. Mindfulness, mätt med 
FFMQ, hade nästintill ett nollsamband (" = -.01, p = .919). 

I den multipla mediationsmodellen fungerade även acceptans och fear avoidance som 
partiella mediatorer vid tinnitusvigilans. Den totala indirekta effekten (ab) för 
mediatorerna med utfallet tinnitusvigilans (TVAQ) var ab = .16 (p < .001). Trots att 
det var signifikant var det ungefär hälften så stor indirekt effekt som vid den indirekta 
effekten med utfallet tinnitusbesvär (THI). Den specifika indirekta effekten för 
acceptans var a1b1 = .07 ( p < .001) och den specifika indirekta effekten för fear 
avoidance var a2b2 = .09 (p < .001). Den fanns ingen skillnad i effekt mellan 
acceptans och fear avoidance (z = .94, p = .349). Uppskattningen av ett 95% 
konfidensintervall som gjordes utifrån resamplinganalyser visade att både TAQ (.04 
– .11) och T-FAS (.06 – .14) hade signifikanta indirekta effekter. Ingen av variablerna 
gav dock signifikant större effekt än den andra (-.03 – .08). Vid frågeställningen om 
acceptans och fear avoidance medierar förhållandet mellan subjektivt skattad ljudnivå 
och tinnitusvigilans visas att båda variablerna fungerar som partiella mediatorer. 
Ingen av variablerna ger signifikant mer effekt än den andra. Acceptans och fear 
avoidance har därmed kompletterande bidrag vid förklaring av tinnitusvigilans. De 
undersökta variablerna predicerar dock inte tinnitusvigilans i samma utsträckning 
som tinnitusbesvär. Det finns därmed mer utrymme att undersöka vilka fler variabler 
som spelar in vid tinnitusvigilans.  

! Livskvalitet (QOLI). Ålder, HADS-D och Values var de variabler som hade 
signifikanta samband med livskvalitet i det sista steget av den hierarkiska 
regressionsanalysen (p < .001). Vid frågeställningen om acceptans- och fear 
avoidance-modellerna är associerade med upplevd livskvalitet visade resultaten att 
fear avoidance hade en tendens till att predicera livskvalitet, eftersom värdet var 
signifikant på alfanivån .01. FFMQ visade också en tendens att predicera livskvalitet 
(p < .05). Eftersom alfanivån i studien var satt till .001, räknas det dock inte som 
signifikanta samband. Values, som är en process i acceptansmodellen, förklarade unik 
varians i utfallsmåttet livskvalitet (" = .26, p = .000). Resultatet visar på vikten av att 
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arbeta med långsiktiga värderingar och beteenden som är relaterade till mening i livet 
för att uppnå ökad livskvalitet. Då acceptans inte hade signifikanta samband med 
livskvalitet (" = .11, p = .075), visar även resultaten att värderingar är en viktig 
komponent i acceptansmodellen för att, utöver utfallsmåtten tinnitusbesvär och 
vigilans, även kunna förklara livskvalitet. Processerna acceptans, mindfulness och 
värderad riktning påverkade i denna studie olika typer av utfall och verkar därmed 
komplettera varandra. 

Av de tre utfallsmåtten som användes i studien var livskvalitet det enda generella 
utfallsmåttet. Risken för mellanliggande variabler mellan valda prediktorer och utfall 
är då stort.  Det går inte att veta om den nivå av livskvalitet som uppges till viss del 
beror på tinnitus eller om det beror på andra medicinska eller sociala problem 
(Bartels et al., 2008). Något att observera är att det endast är generella variabler 
(ålder, depression och values) som är signifikanta prediktorer till livskvalitet. 

Metoddiskussion

Intern validitet

Intern validitet handlar om med vilken säkerhet det går att dra slutsatser om ett 
orsakssamband (Borg & Westerlund, 2006). Det kan dels handla om i vilken riktning 
sambandet går i och dels hur säkert det är att de valda prediktorerna faktiskt påverkat 
utfallet. Eftersom denna studie inte är ett experiment, har studien svag intern 
validitet. Det är många variabler och miljömässiga faktorer som jag inte haft kontroll 
över. Det går inte med säkerhet att dra slutsatsen att det faktiskt är de valda 
prediktorerna som påverkar utfallen och inte andra variabler som spelar in. Eftersom 
en tvärsnittsstudie är genomförd är det även svårt att uttala sig om riktningen på de 
undersökta sambanden. Med hjälp av teoretisk förankring och mediation som 
statistisk metod stärks dock den interna validiteten något. 

Ett hot mot den interna validiteten är mellanliggande-variablel-problemet. Då 
påverkas sambandet mellan två variabler av en mellanliggande variabel (Borg & 
Westerlund, 2006). Mediation som statistisk metod är ett sätt att öka den interna 
validiteten, då orsakssamband mellan variabler undersöks mer ingående. Med hjälp 
av mediationanalys har jag testat om två variabler fungerar som mediatorer, det vill 
säga mellanliggande variabler, till ett visst samband. De mediatorer som testats har 
tidigare lyfts fram som potentiella mediatorer och det har därmed funnits en teoretisk 
grund för analysen. 
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Extern validitet

Extern validitet handlar om möjligheten att generalisera resultatet mellan de samband 
man hittat (Borg & Westerlund, 2006). Det finns olika typer av generaliseringar som 
är relevanta att göra. 

En sak att titta på är om det går att göra generaliseringar till andra sätt att mäta de 
undersökta fenomenen på. Det går att relatera denna studie till tidigare genomförda 
studier. Det finns flera enkätstudier som studerat personer med tinnitus. Resultatet 
från denna studie skiljer sig inte markant från andra sådana studier. Eftersom studien 
enbart har använt självskattningar som mått, är det viktigt att ha i åtanke att det 
kanske inte fångar de fenomen som avses att undersökas. Det kan exempelvis finnas 
en skillnad i självrapporteringar av beteenden och faktiska beteenden. 

En fråga att ta hänsyn till är som den undersökta gruppen är representativ för 
tinnituspopulationen i stort. Enkäten skickades ut till alla som varit på 
tinnitusinformation vid Öronkliniken Hörselvården vid universitetssjukhuset i 
Linköping. Det innebär att samtliga responenter haft kontakt med sjukvården på 
grund av sin tinnitus. Alla med tinnitus söker inte vård. De personer med tinnitus som 
söker vård har oftare mer besvär än andra (Scott & Lindberg, 2000). Då den 
studerade populationen har varit vårdsökande, är det inte säkert att den är 
representativ för hela tinnituspopulationen. Westin et al. (2008) menar att 
vårdsökande kan vara en indikator för en låg nivå av villighet att uppleva sin tinnitus. 
Trots att samtliga respondenter har sökt vård för sin tinnitus, visar tabell 2 att det 
finns stor spridning i resultat hos respondenterna på de undersökta formulären. Det 
indikerar att den undersökta gruppen är heterogen. Det går dock inte att dra några 
slutsatser om den undersökta gruppen är representativ för tinnituspopulationen i stort. 
57 % av de personer som fått utskicket valde att svara och det går inte att veta om 
denna grupp skiljer sig från de övriga. 

Studiens begränsningar och förslag till fortsatt forskning

Då studien har en tvärsnittsdesign, går det inte att fastställa riktningen på sambanden 
mellan de undersökta variablerna. Framtida forskning kan använda longitudinella 
prospektiva studier för att bättre kunna analysera karaktären och riktningen på 
sambanden. 

En annan begränsning med studien är att enbart självskattningar har använts. 
Framtida forskning kan kombinera självskattningsformulär med andra mått, såsom 
fysiologiska eller beteendefokuserade test.  
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Den subjektivt skattade ljudnivån undersöktes med hjälp av en fråga. Det skulle vara 
bra att ha säkrare mått på ljudnivån. Flera frågor om ljudnivån kombinerat med andra 
test, såsom maskeringstest, hade kanske kunnat ge en säkrare uppskattning av 
ljudnivån. 

Enkäten som skickades ut var omfattande. Den bestod av samtycke, bakgrundsfrågor 
och åtta formulär. Det finns eventuellt en uttröttningsfaktor att ta hänsyn till. 
Respondenterna kanske fyllde i de sista formulären mindre uppmärksamt och det kan 
ha påverkat resultaten. 

Då processerna acceptans och fear avoidance verkar förklara nivå av tinnitusbesvär, 
skulle det vara intressant att undersöka dessa processer löpande i behandlingsstudier 
där både traditionell KBT- och ACT-behandling används. På så vis går det att 
undersöka om processerna förändras under behandlingens gång, såsom 
behandlingsmodellerna förutspår, och hur det påverkar behandlingsutfallet. 
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Slutsatser

Studien har undersökt sambanden mellan fear avoidance, acceptans, och relaterade 
processer, för utfallen tinnitusbesvär. tinnitusvigilans och livskvalitet. Både acceptans 
och fear avoidance förklarade unika bidrag till utfallsmåtten tinnitusbesvär och 
tinnitusvigilans, då depression och ångest kontrollerades för. De predicerade dock 
inte utfallet livskvalitet. Både acceptans och fear avoidance medierade sambandet 
mellan ljudnivån av tinnitus och tinnitusbesvär samt tinnitusvigilans. Ingen av 
mediatorerna var signifikant bättre än den andra. Slutsatserna kan dras att acceptans 
och fear avoidance är två viktiga modeller för att förklara tinnitusbesvär och 
tinnitusvigilans. Båda modellerna har förklaringsvärde och kompletterar varandra. 
Vid psykologisk behandling av tinnitus är det således av värde att komma åt båda 
processerna för att nå hög behandlingseffekt. 
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Bilagor
Bilaga 1- Bakgrundsfrågor

Svara genom att skriva på raderna eller kryssa i rutorna för det som stämmer bäst in på dig även om du 
tycker att det är svårt att välja svar. Om inget annat står ska du bara kryssa i en ruta på varje fråga. 

1. Kön: ! Man    ! Kvinna            2. Vilket år är du född?  År:

3. Vilken är din högsta utbildning?
 ! Grundskola, folkskola, realskola eller liknande    ! Gymnasium    ! Universitet eller högskola    

4. Hur lång tid har du haft tinnitus:_____ år      5. Hur högt skattar du din ljudnivå (0-100)?_______
                          (0= inget ljud, 100= högsta tänkbara ljud)

6. Antal tinnitusljud du har hela tiden:       7. Antal tillfälliga tinnitusljud som försvinner ibland:
 ! Inget    ! Ett    ! Två    ! Fler än två             ! Inget    ! Ett    ! Två    ! Fler än två

8. Var upplever du att tinnitus sitter, på vilken sida:
! Bara vänster    ! Mest vänster    ! Mitt i huvudet/båda sidorna    ! Mest höger  ! Bara höger

9. Ändras ibland tinnitus i styrka/tonhöjd/karaktär/placering:
 ! Ja    ! Nej
Om du svarat Ja så svara på (A) och (B). Du får kryssa för flera rutor på varje fråga: 
A) Hur ofta kan det ändras: Varje… ! Sekund    ! Minut     ! Timme    ! Dag  ! Vecka   ! Månad
B) Hur mycket ändras det: ! Knappt alls ! Lite     ! Rätt mycket    ! Mycket  ! Väldigt mycket

10. Har du en hörselnedsättning:

! Ja    ! Nej

Om du svarat Ja så svara på (A),(B) och (C). 
A) Hur mycket besväras du av den: ! Inget    ! Lite   ! Rätt mycket    ! Mycket  ! Väldigt mycket
B) På vilken sida har du hörselnedsättningen: ! Vänster    ! Båda sidor   ! Höger
C) Har du hörapparat: ! Nej    ! I ett öra    ! I båda öronen

11. Är du ljudkänslig:
! Inte mer än andra  ! Lite  ! Ganska  ! Mycket  ! Extremt   

12. Har du yrsel/balansproblem?
! Inte mer än andra  ! Lite  ! Ganska  ! Mycket  ! Extremt   

13. Har du fått någon behandling för ditt tinnitus:
Du får kryssa i flera rutor. Om du kryssar i en ruta så skriv hur effektiv behandlingen varit på strecket 
inom parentes (0=ingen effekt, 1=viss effekt, 2=stor effekt):
! Nej  Medicinsk (___)     Akupunktur (___)     Psykologisk (___)    Avslappning (___)

 Sjukgymnastik (___)     Brusapparat (___)    Annat: _______________________ (___)

14. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu?
! Yrkesarbetande     ! Studerande           ! Pensionär (ålders-, avtals-, sjuk- och förtidspensionär)    
! Långtidssjukskriven ! Arbetssökande     ! Annat: _____________________________________

15. Har du minskad arbetstid pga sjukskrivning/ sjukersättning:
! Nej ! Jobbar deltid pga sjukskr./ sjukers. (ange procent): _____ %         ! Jobbar inte alls
Om du jobbar mindre än 100% så svara på (A). Du får kryssa för flera rutor. 
A) Du har sjukskrivning/ får sjukersättning på grund av:  
! Tinnitus    ! Ljudkänslighet    ! Hörselnedsättning ! Annat: ______________________________
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Bilaga 2- Information och samtycke

Förfrågan om deltagande i enkätundersökning om tinnitus

Linköpings universitet i samarbete med Öronkliniken Hörselvården vid universitetssjukhuset i 

Linköping genomför just nu en enkätundersökning om tinnitus. Studien utförs av professor Gerhard 

Anderssons forskargrupp vid Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande, hädanefter kallat 

forskargruppen. Vi vänder oss till dig med tinnitus som har haft kontakt med Hörselvården vid 

Universitetssjukhuset i Linköping och är över 18 år. Vi frågar dig med detta brev om du vill delta i 

en undersökning med frågor om din tinnitus, hur du förhåller dig till din tinnitus, hur du mår och 

frågor kring hur din livssituation ser ut. Vi bifogar de enkäter som är grund för undersökningen. 

Syftet med undersökningen är att få en ökad förståelse för vilka psykologiska faktorer som påverkar 

upplevelsen av tinnitus. I förlängningen är målsättningen att ta fram bättre och effektivare 

behandlingsmetoder. 

Dina enkätsvar kommer att förvaras på ett säkert ställe i enlighet med gällande sekretess. 

Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom forskargruppen. I studien kommer resultaten 

att redovisas på gruppnivå, så ingen enskild individ kommer att kunna identifieras. 

Deltagandet i undersökningen är frivilligt. Ditt deltagande i denna studie påverkar inte din rätt att få 

ytterligare behandling som kan vara aktuell för ditt problem inom hörselvården. Om du inte önskar 

delta kan du bortse från detta brev. 

Enkäten tar ca 45 minuter att fylla i. När samtliga formulär är ifyllda så postar du dem i det 

svarskuvert som är bifogat. Vi är tacksamma om du försöker fylla i alla frågor så gott du kan. Alla 

deltagare som så önskar kan få en sammanställning av resultatet efter studiens genomförande. Svar 

önskas senast tisdagen den 27 mars. 

Om du har frågor om undersökningen eller hur resultaten används kan du höra av dig till 

forskningsgruppen på nedan angivet telefonnummer. Tack för att du tar dig tid att överväga 

deltagande i studien. 

Linköping den 5 mars 2012

Gerhard Andersson,    Hugo Hesser    Ellinor Bånkestad,

professor, leg psykolog   leg psykolog, doktorand   psykologkandidat

Linköpings universitet   Linköpings universitet   Linköpings Universitet
Hörselkliniken, US    Hörselkliniken, US

Avdelningen för psykologi       tel nr vid frågor om studien:
IBL, Linköpings universitet       013-285845 (Hugo Hesser)
581 83, Linköping

42



Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998: 204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter 

skriftlig undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi 

behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära 

rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. De uppgifter vi avser att samla in är 

ålder, adress, kön, utbildning, sysselsättning och svar på frågeformulär om tinnitus, oro/

nedstämdhet och livskvalitet samt data från hörseltest. Vi vill behandla dessa uppgifter om dig i 

syfte att få en bild av hur tinnitus tar sig uttryck för olika individer.  

Min namnteckning innebär att:

- Jag samtycker till att forskargruppen behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det 

ovanstående. 

- Jag samtycker att forskningsgruppen tittar på mitt hörselprov (om jag gjort ett sådant)

- Jag har läst informationen om forskningsprojektet. 

- Jag är införstådd med att jag när som helst kan meddela att jag vill avbryta mitt deltagande utan 

närmare motivering. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
! Jag vill inte delta i studien (skicka endast med denna sida om du väljer att inte delta i studien).

Personnummer: ____________ - ________  t ex: 701231-1234

Namn: ____________________________________________________
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