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Förändringsprocesser i Acceptance and Commitment Therapy 
för personer med hörselnedsättning - en randomiserad 

kontrollerad studie	

Denna studie och uppsats är en del av ett större forskningsprojekt som heter 
ACTHÖR. Det övergripande syftet med ACTHÖR är att undersöka om personer med 
hörselnedsättning, som upplever ett subjektivt psykiskt lidande, kan bli hjälpta av 
Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Detta projekt kommer att redovisas i 
två uppsatser. Denna uppsats syftar till att undersöka vad som medierar 
behandlingseffekten, det vill säga genom vilka psykologiska processer behandlingen 
fungerar. Uppsatsen ämnar jämföra olika troliga förklaringsmodeller, vilket även kan 
ge bättre förståelse för hur besvär vidmakthålls. De mediatorer som kommer att 
prövas är acceptans för hörselnedsättning, hörselrelaterad self-efficacy och upplevd 
stress. Den andra uppsatsen (Buck & Lantz, 2014) syftar på att undersöka 
behandlingseffekten. !

Hörselnedsättning	

Hörselnedsättning är den vanligaste sensoriska funktionsnedsättningen i världen 
(Oshima, Suchert, Blevins & Heller, 2010) vars prevalens i nuläget beräknas till 360 
miljoner personer (World Health Organization [WHO], 2014). I Sverige beräknas det 
finnas ca 1,35 miljoner vuxna med nedsatt hörsel, vilket uppskattas till drygt 17 % av 
befolkningen (Statistiska centralbyrån, 2010). Världshälsoorganisationen, WHO, 
(2014) uppskattar att en tredjedel av världens äldre befolkning över 65 års ålder har 
en hörselnedsättning. !
 Om en person inte hör lika bra som en normalhörande, som bör höra ljud på minst 25 
dB i båda öronen, definieras personen som hörselnedsatt enligt Världhälso-
organisationen, WHO (2014). Denna gräns är dock ej allmänt vedertagen och olika 
studier kan ha olika definitioner av hörselnedsättning.  !
En hörselnedsättning är en auditiv funktionsnedsättning som inte bara påverkar 
talförståelse utan också förmågan att uppfatta, lokalisera och identifiera ljud i den 
hörselnedsattes omgivning (Arlinger, 2003). Framförallt påverkas den hörselnedsattes 
förmåga att kommunicera med sin omgivning (WHO, 2014). En hörselnedsättning 
kan påverka individens förmåga att ta del av samhällets service och den minskade 
förmågan att kommunicera med sin omgivning kan ha en negativ påverkan på 
livskvalitén. Känslor såsom ensamhet, isolering och frustration är särskilt vanligt  hos 
de äldre med hörselnedsättning (WHO, 2014).  !
En hörselnedsättning kan vara medfödd eller förvärvad (WHO, 2014; Zeng & 
Djalilian, 2010). En medfödd skada kan bero på genetiska faktorer eller vara en 
förlossningsskada och ska konstateras ha uppkommit innan, eller i anslutning till, 
födelsen (WHO, 2014). Till förvärvade hörselnedsättningar räknas alla övriga 
hörselnedsättningar. Dessa kan ha många olika orsaker såsom infektioner, 
biverkningar av mediciner, ansamling av vätska, vaxproppar eller andra proppar i 

!1



örat, huvudskada, höga ljud, eller slutligen vara av åldersrelaterad karaktär (WHO, 
2014). Hörselskador kan också delas upp i fem kategorier; konduktiv hörselskada, 
kokleär hörselskada, neural hörselskada, feedbackskada och central hörselskada 
(Zeng & Djalilian, 2010). Vid en konduktiv hörselskada, en ledningsskada, har en 
skada skett, eller ett objekt fastnat, i ytter- eller mellanörat såsom exempelvis en 
vaxpropp. Vid en kokleär hörselskada är det innerörat som drabbats. En neural 
hörselskada innebär istället att en skada har skett på hörselnerven vars uppgift är att 
skicka information vidare från örat till hjärnstammen. Vid en feedbackskada är de 
nedåtgående banorna, vars syfte är att kontrollera bearbetning och informationsflödet, 
skadade på ett eller annat sätt. Slutligen innebär en central hörselskada att en skada 
har skett på hjärnstammen eller i cortex som påverkar individens hörselförmåga 
(Zeng & Djalilian, 2010). !
Diagnostisering och hjälpmedel vid hörselnedsättning	

Det finns olika sätt att konstatera en hörselnedsättning. Subjektiva eller objektiva 
metoder kan användas vid diagnostisering (Zeng & Djalilian, 2010). Ton- och 
talaudiogram är subjektiva metoder där testpersonen på något sätt ger feedback på 
ljud som spelas upp för dem. Vid tonaudiogram jämförs testpersonens ljudupfattning 
med den hos en normalhörande och vid talaudiogram jämför man på samma sätt 
testpersonens taluppfattning med den hos en normalhörande. Objektiva metoder 
innefattar metoder som på olika sätt testar funktionen hos örats olika delar och det 
auditiva nervsystemet (Zeng & Djalilian, 2010).  !
Idag finns ej möjligheten att helt återställa en persons hörsel till normal perception 
(Oshima et al., 2010). Exempelvis går skador i innerörat idag ej att åtgärda på grund 
av dess komplexa anatomi (Oshima et al., 2010). Hörapparater, hörseltekniska 
hjälpmedel och kokleära inplantat är olika former av hörselhjälpmedel som 
hörselnedsatta kan tillgå, beroende på form och grad av hörselnedsättning (Oshima et 
al., 2010; WHO, 2014). Personer med en hörselnedsättning kan även bli hjälpta av att 
lära sig att läsa på läppar och av talterapi. Vid allvarligare former av 
hörselnedsättning är även utbildning i teckenspråk eller olika former av skriven 
kommunikation aktuell (WHO, 2014). Forskning kring behandling av hörsel-
nedsättningar sker idag även inom områden såsom genterapi, stamcellsforskning och 
farmakoterapi (Oshima et al., 2010).  !
Av de vuxna i världen som har en hörselnedsättning är det en relativt liten grupp som 
söker hjälp för sin funktionsnedsättning bland annat på grund av personliga (t.ex. 
motivation och acceptans av hörselnedsättning), demografiska (t.ex. socioekonomisk 
status), och externa (t.ex. kostnad) faktorer (Knudsen, Öberg, Nielsen, Naylor & 
Kramer, 2010). Gopinath et al. (2012) fann i en studie att användande av 
hörselhjälpmedel leder till livskvalitéförbättring i jämförelse med andra 
hörselnedsatta. Acceptans av hörselhjälpmedlen har enligt Knudsen et al. (2010) visat 
sig kunna påverka både ifall en person skaffar sig och ifall den sedan använder 
hörapparat. I sammanställningen av Knudsen et al. (2010) fanns studier 
representerade som definierade acceptans av hörselhjälpmedel som att faktiskt 
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använda sagda hjälpmedel (Helvik, Wennberg, Jacobsen & Hallberg, 2006; Humes, 
Wilson & Humes, 2003) och acceptans av hörselnedsättning definierades av 
Garstecki och Erler (1998) som motsatsen till att försöka gömma eller vara känslig 
angående sin hörselnedsättning.  !
Hörselnedsättning och psykisk hälsa	

Idag finns det en mängd studier som undersöker förhållandet mellan 
hörselnedsättning och psykisk hälsa. Exempelvis finns det studier som visar att 
hörselnedsättning kan leda till depression, somatisering, social isolering, oro eller 
ångest (Nachtegaal, Festen & Kramer, 2011), ensamhet (Kramer, Kapteyn, Kuik, 
Deeg, 2002; Nachtegaal, et al., 2011; Pronk, Deeg & Kramer, 2013), mindre socialt 
nätverk, lägre self-efficacy, (Kramer et al., 2002), stresskänslighet, utbrändhet, och 
försämrad sömn- (Hasson, Theorell, Wallén, Leineweber & Canlon, 2011) och 
livskvalité (Arlinger, 2003; Gopinath et al., 2012) i jämförelse med normalhörande. 
Bland dessa studier finns det de som menar att en högre grad av hörselnedsättning 
korrelerar med en högre grad av ensamhet, depressivitet, somatisering och psykiskt 
lidande (eng. distress) (Nachtegaal et al., 2009). Nachtegaal et al., (2011) visade även 
i en studie att ju sämre hörselförmåga en deltagare i deras studie hade, desto större 
var deltagarens behov av återhämtning efter arbetet.  !
Flera av de tillstånd som tagits upp ovan kan ha påverkan på varandra. Arlinger 
(2003) påpekar exempelvis att om en person på grund av en hörselnedsättning drar 
sig undan från sociala aktiviteter så kan det påverka personens livskvalité och 
mentala hälsa. I vissa fall går det inte att entydigt uttala sig om ett kausalt samband 
eller i vilken riktning detta samband går. Hasson et al. (2011) påpekar exempelvis att 
det finns ett samband mellan långvarig stress och hörselnedsättning, men uttalar sig 
inte om en självklar riktning för detta samband. Studier har även visat på ett samband 
mellan stress och psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2003).  !
Kramer et al. (2002) såg i sin studie en interkorrelation mellan de psykosociala 
utfallsmått de undersökte (depression, ensamhet, self-efficacy, bemästrandeförmåga 
[eng. mastery] och storlek på socialt nätverk). Detta talar för att en förändring i ett 
tillstånd som kommit av hörselnedsättningen kan leda till en förändring i ett annat 
tillstånd.  !
Self-efficacy, det vill säga tron på den egna förmågan till att klara en aktivitet för att 
nå en önskad konsekvens (Bandura, 1977), var i en studie av Denison, Åsenlöf och 
Lindberg (2004) negativt associerat med funktionsnedsättning. Med detta menar 
författarna att det finns en länk mellan self-efficacy och en persons förmåga att utföra 
ett önskat beteende (Denison et al., 2004). Detta visar sammantaget att 
beteendeförändringar kan leda till högre self-efficacy, och vice versa, vilket i sin tur 
kan påverka en persons psykiska hälsa. !
Acceptans av hörselnedsättningen har som sagt visat sig kunna påverka en persons 
användande av hörapparat (Knudsen et al., 2010). I en amerikansk undersökning 
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visade det sig att en persons välmående påverkades av ifall den valt att använda en 
hörapparat eller ej där de som valt bort hörapparaten hade större risk att drabbas av 
flertalet negativa tillstånd såsom nedstämdhet och depression, oro och ångest eller 
osäkerhet och minskat socialt umgänge (Senior Research Group, 1999). Att få hjälp 
med sin hörselnedsättning, däremot, kunde enligt undersökningen leda till bättre 
relationer med familjen, bättre välmående och en större känsla av självständighet och 
säkerhet. Generellt sa sig användare av hörapparater i undersökningen ha fått en 
bättre livskvalité efter att de börjat använda hörapparaten (Senior Research Group, 
1999). Även Gopinath et al. (2012) fann i sin studie ett samband mellan förbättrad 
livskvalité, mental hälsa och användande av hörapparat. !
Hörselnedsättning kan alltså leda till flertalet negativa livsomständigheter för 
individen. Att få hjälp med sin hörselnedsättning kan dock leda till ökat 
välbefinnande. Något som visat sig vara positivt för hörselnedsatta är acceptans av 
sin hörselnedsättning vilket i sin tur kan leda till hjälpsökande. Även att undvika 
långvarig stress samt att ha en god hörselrelaterad self-efficacy skulle kunna bidra till 
ett större välbefinnande hos den hörselnedsatta. !
Psykologisk behandling för hörselnedsatta	

Få studier har genomförts på psykologisk behandling för personer med nedsatt hörsel. 
Walden och Grant (1993) menade för drygt 20 år sedan att rådgivande metoder kring 
hörselnedsättning var det enskilt största dåvarande forskningsbehovet. Andersson, 
Green och Melin (1997) visade i en studie att en beteendeinriktad självhjälps-
behandling bestående av kommunikationsstrategier, avslappning, råd, information 
och coping-strategier kunde hjälpa äldre att hantera sin hörselnedsättning. Dock 
studerade de inte hörselnedsättningens relation till psykisk ohälsa. Därmed 
inkluderade de inte något mått som avsåg att mäta psykisk hälsa. Garnefski och 
Kraaij (2012) jämförde en kognitiv och beteendeterapeutisk självhjälpsbehandling 
med väntelistkontroll och fann att en självhjälpsbehandling med fokus på att uppnå 
personliga mål, förändra kognitiva scheman samt avslappning minskade depressions- 
och ångestsymtom hos personer med förvärvad dövhet. Garnefski och Kraaij (2012) 
hade dock inte med något mått som mätte hur väl studiedeltagarna hanterade 
hörselnedsättning. Behandlingen i ACTHÖR-projektet tar dock hänsyn till både 
deltagarnas psykiska hälsa och deras förmåga att hantera sin hörselnedsättning. På så 
vis skiljer sig denna studie från tidigare behandlingsstudier som riktat sig mot 
personer med hörselnedsättning. !
Thorén (2014) utredde i sin avhandling olika internetinterventioner för hörsel-
nedsatta. Vid en undersökning av internetanvändandet hos hörselnedsatta visade 
resultatet att 60 % av deltagarna i studien hade tillgång till en dator, där 
åldersgruppen 65-74 år hade en signifikant större tillgång till internet än befolkningen 
i stort. Ju yngre en person var och ju högre utbildning den hade samt om denne var 
man visade sig i studien ha ett samband med internetanvändandet. Vid utvecklande 
och undersökning av ett utbildningsprogram för vuxna med hörselnedsättning, som 
trots användande av hörapparat kände sig begränsade av sin hörselnedsättning, visade 
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sig utbildningsprogrammet ha en signifikant påverkan på deltagarnas resultat på 
Hearing Handicap Inventory for the Elderly (HHIE; beskrivs vidare i metoddelen). 
Detta resultat höll i sig vid en eftermätning ett halvår senare (Thorén, 2014).  !

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)	

ACT (Hayes, Strosahl & Wilson, 2012) är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) 
som tillhör den så kallade tredje vågens KBT - tillsammans med bland annat 
dialektisk beteendeterapi, mindfulnessbaserad kognitiv terapi och metakognitiv terapi 
(Hayes, Luoma, Bond, Masuda & Lillis, 2006). Tredje vågens KBT har ett större 
fokus på medveten närvaro, acceptans och att se till funktionen av beteendet snarare 
än beteendets topografi (Hayes et al., 2006). I denna studie används internet-
administrerad  ACT.  !
I ACT läggs stor vikt vid den filosofiska bakgrunden funktionell kontextualism som 
är en vidareutveckling av Skinners (1976) radikalbehaviorism. Utifrån funktionell 
kontextualism förstås människans beteende som en helhet utifrån sin kontext, både 
den historiska och nutida (Hayes, Levin, Plumb-Vilardaga, Villatte & Pistorello, 
2013). !
Den funktionella kontextualismens mål med psykologisk teori är att predicera och 
kontrollera beteende med precision, bredd och djup (Hayes et al., 2012; Hayes et al., 
2013). Precision syftar på att använda en begränsad mängd principer (t.ex. operanta, 
respondenta). Med bredd menas att dessa principer skall gå att appliceras på en bredd 
av specifika situationer (dvs. en mängd av beteenden i olika kontexter). Vad gäller 
djup syftar det på att teorin och analysen ska vara överensstämmande med andra 
vetenskapliga analyser (t.ex. biologisk, sociologisk etc.) (Hayes et al., 2012; Hayes et 
al., 2013). !
ACT är en transdiagnostisk behandling där psykopatologi antas bero på en hög grad 
av upplevelsemässigt undvikande och fusion med tankar (Hayes et al., 2006) 
Upplevelsemässigt undvikande definieras som att vara ovillig att komma i kontakt 
med privata upplevelser (t.ex. kroppsliga sensationer, tankar och känslor) och där 
individen gör saker för att försöka undvika, undfly eller förändra upplevelsen (Hayes, 
Wilson, Gifford, Follette & Strosahl, 1996). Fusion är att beteendet påverkas av 
verbala processer inom individen. Verbala processer inom individen syftar på tankar, 
minnen, regler etcetera, där dessa kognitiva upplevelser uppfattas som sanningar och 
utgör regler som styr individens beteende (Hayes et al., 2012). !
Målet i ACT är att öka psykologisk flexibilitet, vilket utmärks av de sex 
kärnprocesserna i ACT – acceptans, defusion, medveten närvaro, självet som kontext, 
värderingar och ändamålsenligt handlande (Hayes et al., 2012). Med detta avses att 
lära sig att acceptera obehagliga upplevelser (acceptans); att inte fastna i ineffektiv 
problemlösning, regelföljande (defusion) eller berättelser om en själv (självet som 
kontext); att vara medvetet närvarande (medveten närvaro) samt att identifiera vad 
som är viktigt i livet (värderingar) och att agera och bete sig på ett sätt som är i 
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enlighet med individens värderingar (ändamålsenligt handlande). Utifrån ACT ses 
ökad acceptans som en psykologisk process som ökar villigheten att engagera sig i 
för individen värderade aktiviteter i närvaro av fysiskt eller psykiskt obehag. Det 
finns alltså inte någon intention i ACT att förändra tankar, känslor eller sensationer 
utan snarare att förändra förhållningssättet till dessa, med målet att leva i linje med 
sina värderingar. Till detta hör också att kärnprocesserna acceptans, defusion, 
medveten närvaro och självet som kontext, inte är självändamål. Målet med dessa 
processer är istället att underlätta för beteenden i värderad riktning. Hayes et al. 
(2006) menar att ACT inte ska ses som en samling specifika tekniker utan som en 
behandling som drivs av vissa teoretiska processer som syftar till att öka psykologisk 
flexibilitet. !
ACT har sin teoretiska grund i Relational frame theory (RFT; Hayes, Barns-Holmes, 
Roche, 2001; Törneke, 2009) som är en inlärningsteoretisk teori om mänskligt 
tänkande och språk (dvs. verbalt beteende). RFT beskriver hur människan till skillnad 
från andra djur kan relationsinrama, vilket innebär att sätta stimuli i arbiträra 
relationer och härleda stimulusfunktioner genom dessa relationsramar (Törneke, 
2009). I och med RFT lägger ACT stor vikt vid just språket. Detta sker exempelvis 
genom metaforer, klargörande av värderingar och genom arbete med att se tankar 
som just tankar och på så sätt skapa distans till dessa. För en fördjupad genomgång av 
RFT rekommenderas Törneke (2009) och för en genomgång av kopplingen mellan 
ACT, psykologisk flexibilitet och RFT se Blackledge och Drake (2013). !
ACT: empiri	

ACT har studerats vid flera olika hälso- och beteenderelaterade problem, exempelvis 
psykos, depression, olika ångesttillstånd, arbetsstress, rökning och smärta (se Hayes 
et al., 1996, Powers, Zum Vörde Sive Vörding & Emmelkamp, 2009; Öst, 2008). !
Meta-analyser av ACT har visat på en medelstor effektstyrka. Öst (2008) kunde se en 
generell effektstyrka, uttryckt i Hedges g, på g = 0.68 (95% CI = 0.52 – 0.94) och 
Powers et al. (2009) kunde se en generell effektstyrka på g = 0.42 (95% CI = 0.23 – 
0.60). Dock var den g = 0.68 (95% CI = 0.22 – 1.15) jämfört med väntelistkontroll 
och psykologisk placebo och icke signifikant effekt när ACT jämfördes med 
etablerade behandlingar g = 0.18 (95% CI = -0.06 – 0.48) (Powers et al., 2009). Detta 
innebär att det inte går att säga att ACT är bättre än någon annan behandling generellt 
över de tillstånd som inkluderats i studien. Powers et al. (2009) har dock kritiserats 
för att de i vissa fall använt studiers sekundära utfallsmått (dvs. symptomskattningar) 
som primära utfallsmått i sin analys, där det egentliga utfallsmåttet i studierna varit 
ett mer ACT-specifikt mått (Hayes et al., 2013). !
!
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ACT vid hörselnedsättning	

Det finns inga tidigare, för oss kända, studier som prövat ACT för hörselnedsättning 
eller någon annan litteratur som beskriver eller konceptualiserar hörselnedsättning 
och dess konsekvenser utifrån ACT. ACTHÖR-projektet är således det första att möta 
denna grupps svårigheter utifrån ACT. !
Som tidigare nämnts kan hörselnedsättning leda till att en individ drar sig undan från 
olika sociala situationer, exempelvis i arbetet, fritidsaktiviteter etcetera. Utifrån ACT 
kan detta beteende konceptualiseras som upplevelsemässigt undvikande, att personen 
inte är villig att komma i kontakt med upplevelser (t.ex. att inte höra lika bra vid 
umgänge med vänner) som väcker ett inre obehag (dvs. tankar, känslor och 
sensationer). Detta gör att personen drar ner på värderade aktiviteter, med minskad 
livskvalité och ökat psykiskt lidande som följd. En person med hörselnedsättning kan 
även fastna i ineffektivt problemlösande, tankar kring sig själv och ältande kring den 
nedsatta hörseln (dvs. fusion). Det kan leda till upplevelsemässigt undvikande och att 
personen inte är medvetet närvarande och därmed missar naturliga konsekvenser 
(dvs. förstärkning och försvagning). !

Internetadministrerad psykologisk behandling	

Internetadministrerad KBT (I-KBT) har med framgång testats för ångeststörningar, 
depression och andra hälsoproblem som kronisk smärta, tinnitus, insomni etcetera 
(Andersson, 2009). Studier pekar även på att resultaten är jämförbara med traditionell 
in-vivo KBT vid depression och ångesttillstånd (Andersson & Hedman, 2013; 
Andrews, Cuijpers, Craske, McEvoy & Titov, 2010). De vinster som finns med 
internetadministrerad behandling är att det minskar tiden behandlaren behöver lägga 
på varje patient samt att det även ökar tillgängligheten av psykologisk behandling för 
patienterna (Andrews et al., 2010).  !
I-KBT kan se ut på olika sätt där det gemensamma är att det administreras över 
internet. Den typ av I-KBT som används i Sverige har framförallt varit i form av 
självhjälpstexter med behandlarstöd online, i vissa fall kompletterade med filmer och 
ljudinspelningar (Andersson, 2009). Detta innebär rent praktiskt att patienten får 
tillgång till en del av behandlingen per vecka, en så kallad behandlingsmodul, 
liknande ett kapitel i en självhjälpsbok. Detta kapitel kan kompletteras med filmer 
och/eller ljudfiler med övningar eller psykoeduktation. En behandling brukar 
vanligtvis bestå av 6 -15 moduler (Andersson & Hedman, 2013). Behandlarstödet 
handlar framförallt om att motivera och ge återkoppling på hemuppgifterna och svara 
på frågor om behandlingen (Andersson, 2009). !
Internetadministrerad ACT	

ACT i självhjälpsform har studerats i ett flertal studier. I en meta-analys på acceptans 
och mindfulnessbaserade självhjälpsstudier kunde Cavanagh, Strauss, Forder och 
Jones (2014) konstatera små till medelstora effektstorlekar (g = .33 - .49). på 
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acceptans och mindfulnesspecifika mått, likaså på ångest och depression. Dock 
ingick det även andra mindfulnessinfluerade behandlingar än ACT i denna analys. !
Internetadministrerad ACT har såvitt vi vet testats i fyra publicerade studier. 
Carlbring et al. (2013) testade en kombinationsbehandling av beteendeaktivering och 
ACT för depression administrerat via internet. Resultatet visade på en signifikant 
skillnad med stor effektstorlek mot väntelistkontrollgrupp (Carlbring et al., 2013). 
Hesser et al. (2012) genomförde en studie för personer med tinnitus där 
internetadministrerad ACT jämfördes med I-KBT och en väntelistkontroll. 
Författarna kunde där observera en signifikant skillnad mellan ACT och väntelistan 
med stor effektstyrka på primära och vissa sekundära utfallsmått. Dock observerades 
ingen signifikant skillnad mellan ACT och I-KBT (Hesser et al., 2012). !
Enligt Buhrman et al. (2013) fungerar internetadministrerad ACT för personer med 
smärta signifikant bättre än väntelistkontroll på merparten av utfallsmåtten acceptans 
för smärta, ångest och depression. De fann dock bara små till medelstora 
effektstorlekar, med relativt stora konfidensintervall (Buhrman et al., 2013). Dessa tre 
studier genomfördes alla i Sverige. Den fjärde studien genomfördes av Bricker, 
Wyszynski, Comstock och Heffner (2013) i USA, där studiedeltagarna dock inte fick 
något behandlarstöd. I den studien undersökte författarna internetadministrerad ACT 
för att minska rökning. De fann en signifikant skillnad till ACT-gruppens fördel 
jämfört med kontrollgruppen som fått ta del av ett statligt sluta-röka-program 
(Bricker et al., 2013).  !

Förändringsprocesser i psykologisk behandling	

Kunskapen kring vilka psykologiska behandlingar som fungerar vid olika 
psykologiska problem har kommit långt. Det finns idag en stor mängd empiriskt 
testade behandlingar som visat på goda behandlingseffekter, dock har förståelsen för 
förändringsprocesserna inte kommit lika långt (Kazdin, 2007). Det vill säga vilka 
psykologiska processer påverkas genom behandlingen som i sin tur påverkar utfallet? 
För att kunna nå förståelse för vilka psykologiska förändringsprocesser som påverkar 
utfallet i psykologisk behandling föreslår Kazdin (2007) mediationsanalys som ett 
första steg. Syftet med att studera mediatorer och förändringsprocesser är att kunna 
förfina och förbättra behandlingar och få bättre förståelse för de mekanismer som 
vidmakthåller problematiken (Kazdin, 2007). !
En mediator är en tänkbar förändringsprocess som fungerar som en länk i en kausal 
kedja mellan en oberoende och beroende variabel (Baron & Kenny, 1986; Kazdin, 
2007). I behandlingsstudier utgörs den oberoende variabeln av behandlingen och den 
beroende av utfallet.  !
Mediatorn kan vara ett mer generellt konstrukt, som nödvändigtvis inte förklarar 
genom vilka processer förändring sker på den beroende variabeln. Den kan också 
vara en mer specifik process, en förändringsmekanism, som faktiskt förklarar genom 
vilka processer förändringen sker (Kazdin, 2007).  
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En mediator är inte alltid likvärdig med en förändringsprocess, men en 
förändringsprocess är alltid en mediator. För att avgöra huruvida mediatorn är en 
förändringsprocess ställer Kazdin (2007) upp ett antal kriterier. För det första krävs 
dock flera studier som visar på samstämmiga resultatet i multipla kontexter och 
populationer, det räcker inte med någon eller några enstaka studier. Han menar att det 
krävs ett starkt samband mellan intervention, mediator och utfall, där utfallet helst 
inte ska medieras av flera variabler. Där det finns en fördel att pröva flera olika 
troliga förändringsprocesser, om bara en trolig förändringsprocess visar signifikant 
mediation styrker det mediatorns status som förändringsprocess (Kazdin, 2007). !
Kazdin (2007) menar att en experimentell design är att föredra för att kunna uttala sig 
om kausalitet - vilket är centralt i mediation. Det är även viktigt att beakta det 
tidsmässiga förhållandet mellan mediatorn och utfallet. Förändringen på 
mediatorsvariabeln skall föregå förändringen på utfallet.  Kazdin (2007) påpekar även 
att det är viktigt att resultatet är koherent och rimligt utifrån teori, så att det går att ge 
en rimlig förklaring till resultatet. Dessa kriterier ställer således krav på en studies 
design. Studien bör alltså vara en randomiserad kontrollerad design, där teori styr 
intervention och val av mått, där det finns en fördel i att låta flera potentiella 
mediatorer tävla mot varandra (Preacher & Hayes, 2008). Det är även viktigt att mäta 
troliga förändringsprocesser och utfallet kontinuerligt under studiens gång för att ha 
möjlighet att se tidsmässiga samband och undersöka associationer longitudinellt 
(Kazdin, 2007). 

!
Figur 1. Enkel Mediationsmodell. !
Figur 1B visar en enkel mediationsmodell. Om det föreligger mediation i psykologisk 
behandling innebär detta att behandlingsinterventionen, X, som den oberoende 
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variabeln, påverkar mediatorn (a ), mediatorn påverkar utfallet, den beroende 1

variabeln (b). Detta är den indirekta effekten som uttrycks ab, när den indirekta 
effekten subtraheras från den totala effekten kvarstår bara den direkta effekten (c’), 
vilket uttrycks som ab+c’=c (se fig. 1B). Där c är den totala effekten av den 
oberoende variabeln på den beroende variabeln. Det finns flertalet olika sätt för att 
statistiskt pröva mediation, merparten med hjälp av regressionsanalys där varje 
relation får en egen lutningskoefficient. MacKinnon, Lockwood, Hoffman, West och 
Sheets (2002) delar upp dessa i tre grupper; kausala stegtest, test för skillnad i 
koefficienter och test som använder produkten av koefficienter. !
Det klassiska sättet att konstatera mediation är kausala stegtest. Det mest kända och 
mest använda av dessa test är det som Baron och Kenny (1986) beskrev. Det innebär 
kortfattat att samtliga lutningskoefficienter signifikanstestas, i följande ordning: c 
följt av a; där den sista regressionen innehåller lutningskoeficeinterna på b och c’. 
Samtliga, förutom c’, ska vara signifikanta. Om det finns mediationseffekt är c’ 
mindre än c (Baron & Kenny, 1986). Test för skillnad i koefficienter signifikanstestar 
exempelvis om c-c’ är skilt från noll, men även korrelationskoefficienter används för 
att testa mediation (MacKinnon et al., 2002). Den sista typen av statistiska 
mediationstest är så kallade test av ab-produkten (dvs. a*b). För att testa signifikans 
av ab-produkten används framför allt det så kallade Sobel-testet eller asymmetriskt 
konfidensintervall (Preacher & Hayes, 2008; MacKinnon, Fairchild & Fritz, 2007), 
men det finns även flertalet andra metoder (MacKinnon et al., 2002). !
Om mediation föreligger handlar det alltså om kausala samband, dock är datan i b 
sambandsdata, det går alltså inte att uttala sig om kausalitet. Tyvärr tar inte 
signifikanstestningen hänsyn till temporala förhållanden, därmed går det inte att 
uttala sig om kausalitet enbart utifrån signifikanstestning. Det är därför viktigt att 
även studera ifall förändringen i mediatorn föregick förändringen i den oberoende 
variabeln, vilket kan ske genom en studiedesign med multipla mättillfällen där man 
mäter mediator och utfall kontinuerligt för att studera longitudinella relationer. !
Mediation och förändringsprocesser i ACT	

I ACT är psykologisk flexibilitet den psykologiska process som antas leda till 
förändring. Det mest vedertagna formuläret för psykologisk flexibilitet är Acceptance 
and Action Questionnaire (AAQ) (Hayes et al., 2006). AAQ finns utvecklat i flera 
versioner med 32, 16 och 9 påståenden (Hayes et al., 2004) samt en senare 
uppdaterad version AAQ-II som har 10 påståenden (Bond, et al., 2011). AAQ har 
även modifierats till mer specifika problemområden (t.ex. Chronic Pain Acceptance 
Questionnaire [CPAQ]). Även fast AAQ anses mäta psykologisk flexibilitet generellt 
(Hayes et al., 2006) ligger tyngdpunken på acceptans och villighet (eng. willingness) 
samt upplevelsemässigt undvikande. I denna studie kommer Hearing Acceptance 
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Questionnaire (HAQ), som är en hörselspecifik variant av AAQ, att användas. HAQ 
kommer att beskrivas närmare i metodavsnittet. !
Tidigare mediations- och korrelationsstudier har styrkt hypotesen att psykologisk 
flexibilitet och acceptans är signifikanta psykologiska processer i ACT och vid 
psykisk ohälsa (Hayes et al., 2006; Hayes et al., 2013). Det finns dock få 
mediationsstudier på ACT som använt en design som tydligt kunnat fastslå 
tidsföljden mellan mediatorn och utfallet. Vissa studier mäter mediatorn samtidigt 
som utfallsmåttet endast vid för- och eftermätning (t.ex. Gregg, Callaghan, Hayes & 
Glenn-Lawson, 2007; Lundgren, Dahl & Hayes, 2008), vilket innebär att det inte går 
att uttala sig om vilken variabel som föregick. Därmed går det inte att uttala sig om 
kausalitet mellan mediator och utfall. !
Forman et al. (2012) genomförde en jämförande mediationsstudie där mediatorer vid 
kognitiv terapi (KT) och ACT testades. De genomförde då mätningar av mediatorer 
och utfall vid varje session. De använde ett kort egenkonstruerat formulär med sju 
påståenden som avsåg mäta utfall genom symptomintensitet och målinriktade 
framsteg, och mediation genom acceptans/förändringsbenägenhet mot känslor, 
acceptans/förändringsbenägenhet mot kognitioner, dysfunktionellt tänkande, defusion 
och villighet. De fann att ACT-gruppens utfall medierades av acceptans gentemot 
affekter och tankar, medan KT-gruppens utfall medierades av förändringsbenägenhet 
gentemot affekter och tankar (Forman et al., 2012). Detta stödjer hypotesen att 
acceptans är en viktig process i ACT och även att ACT särskiljer sig från annan KBT 
i detta avseende. Ytterligare en mediator som konstaterades var defusion. Defusion 
medierade utfallet i samma utsträckning i båda behandlingarna. Detta menar Forman 
et al. (2012) kan bero på att kognitiv omstrukturering kräver och skapar en viss 
distans till tankar. Att defusion kan vara en gemensam process för ACT och annan 
KBT styrks av Arch, Wolitzsky-Taylor, Eifert och Craske (2012) som fann liknande 
resultat när de jämförde mediationsprocesser mellan ACT och KBT. !
I en mediationsstudie av Hesser, Zetterquist Westin och Andersson (2013) på 
internetadministrerad ACT och KBT för tinnitus fann författarna att ACT medierades   
av mindre suppression (jfr. upplevelsemässigt undvikande), vilket inte KBT gjorde. 
Dock medierades båda behandlingarna av engagemang i aktiviteter (jfr. 
ändamålsenligt handlande). Detta mättes med hjälp av Tinnitus Acceptance 
Questionnaire (TAQ), där suppression och engagemang i aktivitet är subskalor 
(Westin, Hayes & Andersson, 2008). De fann även en marginell, men icke-signifikant 
(p = .06), skillnad mellan KBT och ACT i påverkan på suppressionskalan (a), vilket 
påvisar, och ligger i linje med tidigare studier som visat att ACT tenderar att verka 
genom andra psykologiska processer (dvs. acceptans och psykologisk flexibilitet) än 
traditionell KBT (Hesser et al., 2013). !
ACT, self-efficacy och stress	

Wicksell, Olsson och Hayes (2010) genomförde en studie där flertalet alternativa 
mediatorer för ACT för smärta testades. De valde bland annat att använda ett mått på 
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self-efficacy som mediator. Bandura (1977) menar att self-efficacy, det vill säga tron 
på den egna förmågan till att klara en aktivitet för att nå en önskad konsekvens, är en 
viktig process för förändring i psykologisk behandling. Wicksell, Olsson och Hayes 
(2010) fann signifikant mediation för psykologisk flexibilitet, men inte för self-
efficacy. Dock argumenterar författarna för att det finns vissa likheter mellan self-
efficacy och psykologisk flexibilitet och att det inte är orimligt att det finns en viss 
mediationseffekt i vissa sammanhang (Wicksell et al., 2010). I denna uppsats 
kommer self-efficacy testas som mediator, framför allt för att behandlingen kommer 
att innehålla vissa tekniker och strategier för att kunna påverka hörseln. Det är då 
rimligt att anta att tron på den egna förmågan att hantera hörförmågan och 
hörselnedsättningen kan öka. !
Två tidigare studier (Brinkborg, Michanek, Hesser och Berglund, 2011; Hesser et al., 
2012) har visat att ACT och interventioner baserade på ACT har en stressänkande 
effekt. Dock fann inte Dahl, Wilson och Nilsson (2004) någon signifikant effekt på 
stress hos smärtpatienter. Som tidigare nämnt finns det ett samband mellan 
hörselnedsättning och en ökad nivå av stress. Hur detta samband ser ut är dock inte 
klarlagt, men det är möjligt att en sänkt stressnivå kan påverka de subjektiva 
hörselrelaterade besvären och även psykisk hälsa. Stressminskningen kan dels 
komma som en effekt av ACT (jfr. Brinkborg et al., 2011; Hesser et al., 2012)  och 
dels som en effekt av att patienterna finner sätt att hantera hörselnedsättningen. Ingen 
tidigare för oss känd studie av ACT har inkluderat stress som förändringsprocess utan 
endast som utfall, därför kommer även stress inkluderas som en alternativ mediator 
och förändringsprocess. !

Syfte och frågeställning	

Hörselnedsättning är, som tidigare nämnts, världens vanligaste sensoriska 
funktionsnedsättning och kan bland annat leda till social isolering, depression och 
svårigheter i yrkesliv (Nachtegaal et al., 2011; Oshima et al., 2010). Detta är en av de 
första studierna att möta denna målgrupps behov av psykologiska interventioner och 
det är den första acceptansbaserade behandlingen. Därmed fyller studien ett 
explorativt syfte i att se om denna målgrupp kan bli hjälpt av psykologisk behandling.  !
Forskningen på psykologisk behandlingseffektivitet har kommit långt och visat goda 
resultat på en mängd beteendeproblem och somatiska tillstånd. Dock har forskningen 
kring vilka processer och mekanismer förbättringen sker genom inte kommit lika 
långt som utfallsforskningen (Kazdin, 2007). ACT är en relativt ny behandlingsmetod 
som prövats för en mängd olika tillstånd inom det beteendemedicinska området 
(McCracken, 2011). Den föreslagna förändringsprocessen i ACT är psykologisk 
flexibilitet där acceptans är en betydande komponent, flera tidigare studier har visat 
att ACT verkar genom denna process (Hayes et al., 2006; Hayes et al., 2013). Denna 
studie syftar till att komplettera denna forskning genom att pröva om hörselrelaterad 
acceptans medierar effekt av internetadministrerad ACT för personer med 
hörselnedsättning samt lyfta alternativa mediatorer, där de alternativa mediatorerna är 
hörselrelaterad self-efficacy och upplevd stress. 
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Det primära syftet med denna uppsats är således att studera mediatorer för utfallet i 
internetbaserad ACT där utfallet är känslomässig och social anpassning i förhållande 
till hörselnedsättning. Där studiens frågeställning är: Medierar hörselrelaterad 
acceptans, hörselrelaterad self-efficacy och/eller upplevd stress effekten av 
behandling på känslomässig och social anpassning för hörselnedsättningen? I och 
med att studien har en explorativ ansats formulerades inga hypoteser. !

!
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Metod	

Design	


Studien hade en randomiserad kontrollerad design, med en experimentgrupp som fick 
internetadministrerad ACT och en kontrollgrupp av typen väntelista. Kontrollgruppen 
fick alltså ingen aktiv behandling utan fick vänta nio veckor tills dess att 
eftermätningarna var gjorda innan de fick behandling. Oberoende variabel i 
behandlingen var grupptilllhörighet - behandlingsgrupp eller kontrollgrupp - och 
beroende variabel var skattningarna på HHIE-S. Medierande variabler mättes med 
formulären HAQ, HSE-4 och PSS-4. Huvudutfallsmåttet HHIE-S och processmåtten 
HAQ, HSE-4 samt PSS-4 administrerades varje vecka för att kunna göra mer 
avancerade mediationsanalyser. !

Deltagare	

Studiedeltagarna rekryterades via annonsering i en nationell dagstidning, via 
webbsidor (Google, Facebook samt internetdistribuerade tidningar), Hörselskadades 
Riksförbund och via diverse mejllistor. Deltagarna screenades via hemsidan 
www.acthör.se med formuläret HHIE-S med en cut-off på 8 skalpoäng. I samband 
med detta fick studiedeltagarna ta ställning till ifall de var intresserade av att vara 
med i studien och lämna ett informerat samtycke online – vilket även bekräftades i 
samband med telefonintervjun. Personer som skattade under 8 på HHIE-S gavs 
information om var de kan hitta mer information om hörsel och fick ej fortsätta i 
urvalsprocessen. Ifall deltagarna skattade över 8 fick de fylla i resterande formulär 
och lämna demografiska uppgifter samt hörselrelaterade uppgifter. Efter detta gjordes 
försök att nå samtliga deltagare som fyllt i alla formulär, via telefon för en 
telefonintervju. Det gjordes även försök att nå de som inte fyllt i samtliga formulär, 
via mejl och telefon, för att påminna om att fylla i dessa och om personen uttryckte 
intresse för att delta i samband med telefonkontakt genomfördes även telefonintervju. 
Bedömning av vilka som fick delta gjordes av projektansvarig psykolog som är 
specialiserad på hörsel. För en schematisk bild över inklusionsförfarandet se 
flödesschema, figur 2. För demografiska data på behandlingsgrupp respektive 
kontrollgrupp, se tabell 1. !
Inklusions- och exklusionskriterier	

Då detta är en av de första studierna av sitt slag valdes breda urvalskriterier.  !
De kriterier som användes vid inklusion var följande: 
Deltagaren skall vara över 18 år. 
Deltagaren skall ha tillgång till internet och kunskap i att skriva mejl och logga in på 
hemsidor, läsa och förstå svenska texter samt kunna skriva på svenska. 
Deltagaren skall ha tillgång till mobiltelefon och kunna ta emot och läsa sms.   
Deltagaren skall ha skattat minst 8 på HHIE-S vid screening 
Deltagaren skall ha en subjektiv upplevelse av hörselnedsättning 
Deltagaren skall ha fyllt i samtliga screeningformulär samt en fullständigt genomförd 
telefonintervju 
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Deltagaren skall ha en subjektivt upplevt nedstämdhet, oro eller ångest alternativt en 
låg subjektiv livskvalité. Detta bedömdes kvalitativt och med hjälp av PHQ-9, 
GAD-7 och QoLI. !
Exklusion skedde av följande anledningar: 
Deltagaren var ej tillgänglig för telefonintervju. 
Deltagaren hade ej fyllt i samtliga frågeformulär till screeningen. 
Deltagaren bedömdes sakna tillräckliga svenskkunskaper. 
Deltagaren bedömdes inte ha tillräckligt stort psykiskt lidande. 
Deltagaren bedömdes inte ha tillräckligt låg livskvalité. 

Figur 2. Flödesschema.  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Tabell 1 
Demografi 

1 Samma individ kan vara inräknad i flera av dessa kategorier 

Betingelse ACT Kontroll Total

Antal 21 21 42

Kvinnor (%) 15 (72.43 %) 16 (76,19 %) 31 (73.81 %)

Medelålder (SD) Min/
max

57.33 (10.55) 
35/74

56.19 (11.25) 
38/83

56.76 (10.92) 
35/83

Civilstånd (%)

Singel/ensamstående/
Skild/Änka/änkling

6 (28.57 %) 6 (28.57 %) 12 (28.57 %)

Gift/Sambo/Särbo 15 (71.43 %) 15 (71.43 %) 30 (71.73 %)

Sysselsättning (%)

Pensionär 6 (28.57 %) 6 (28.57 %) 12 (28.57 %)

Yrkesarbetande (hel- 
deltid) Heltidsarbete

10 (47.62 %) 13 (61.90 %) 23 (54.76 %)

Sjukskrivning (hel- 
deltid)

4 (19.05 %) 1 (4.76 %) 5 (11.90 %)

Arbetslös 1 (4.76 %) 1 (4.76 %) 2 (4.76 %)

Utbildningsnivå (%)

Grundskola 0 1 (4.76 %) 1 (2.38 %)

Gymn. utb./
Folkhögskola

8 (38.10 %) 4 (19.05 %) 12 (28.57 %)

Universitets- eller 
högskoleutbildning/ 
annan eftergymnasial 
utbildning

13 (61.90 %) 14 (66.67 %) 27 (64.29 %)

Forskarutbildning 0 2 (9.52 %) 2 (4.76 %)

Hörselspecifika data 
(%)1

Antal år med 
hörselnedsättning

21.81 19.57 20.69

Äger en hörapparat 15 (71.43 %) 16 (76,19 %) 31 (73.81 %)

Tinnitus 11 (52.38 %) 14 (66.67 %) 25 (59,52 %)
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Mätinstrument	

I studien användes totalt sju självskattningsformulär där fyra var utfallsmått varav ett 
var huvudutfallsmått och tre var processmått. Alla formulär administrerades 
elektroniskt över internet, vilket enligt studier inte påverkar de psykometriska 
egenskaperna nämnvärt (t.ex. Lindner, Andersson, Öst & Carlbring, 2013). Samtliga 
formulär administrerades före och efter behandlingen. Quality of Life Inventory 
(QoLI; Frisch, Cornell, Villanueva, Retzlaff, 1992), Patient Health Questionnaire-9 
(PHQ-9; Kroenke, Spitzer & Williams, 2001) och Generalised Anxiety Disorder 7-
item scale (GAD-7; Spitzer, Kroenke, Williams & Löwe, 2006) användes bara vid 
för- och eftermätning. Dessa självskattningsformulär kommer inte att beskrivas 
närmare i denna uppsats då de inte används i analysen, intresserade läsare hänvisas 
till Buck och Lantz (2014). De mått som användes i denna uppsats är; utfallsmåttet 
Hearing Handicap Inventory for the Elderly - Screening (HHIE-S; Ventry & 
Weinstein, 1983) och processmåtten: Hearing Acceptance Questionnaire (HAQ), 
Hearing Self-Efficacy (HSE-4) och Perceived Stress Scale-4 (PSS-4; Cohen, 
Kamarck & Mermelstein, 1983) dessa användes vid för och eftermätning samt vid 
veckomätningar. PSS-4 och HHIE-S är kortversioner av respektive mått. Syftet var 
att begränsa mängden frågor att besvara i veckomätningarna.  !
Utfallsmått	

HHIE-S - Hearing Handicap Inventory for the Elderly - Screening. HHIE är ett 
självskattningsformulär utformat för att bedöma hur hörselnedsättning påverkar äldre 
individers känslomässiga och sociala anpassning (Ventry & Weinstein, 1982). HHIE 
består i sin originalutformningen av 25 items uppdelade på två subskalor. Den ena 
subskalan mäter känslomässiga konsekvenser av hörselnedsättningen i 13 items, 
medan den andra subskalan mäter sociala och situationsspecifika effekter av 
hörselnedsättningen med hjälp av 12 items. Reliabiliteten för HHIE i sin 
originalversion har mätts med Cronbachs alfa till .95 för helskalan och .88 
respektive .93 för skalan för sociala och situationsspecifika konsekvenser respektive 
känslomässiga konsekvenser av hörselnedsättningen. Korrelationen mellan 
subskalorna låg på r = .87 och delskalorna korrelerade högt med varandra, .96 
respektive .97 (Ventry & Weinstein, 1982). I en svensk utvärdering av HHIE 
beräknade man att reliabiliteten enligt Cronbachs alfa till .92 och test-retest 
reliabiliteten till .83 för helskalan. Man beräknade även reliabiliteten enligt 
Cronbachs alfa till .79 respektive .89 för skalan för sociala och situationsspecifika 
konsekvenser respektive känslomässiga konsekvenser av hörselnedsättningen. 
Motsvarande siffror för test-retest reliabiliteten var 0.77 och 0.81 (Öberg, Lunner och 
Andersson, 2007). !
HHIE-S är en screeningversion av HHIE som utformats för att möjliggöra för 
screening för självskattad hörselnedsättning hos den äldre populationen (Ventry & 
Weinstein, 1983). HHIE-S består av fem items från skalan som mäter de 
känslomässiga konsekvenserna av hörselnedsättningen och fem items från skalan som 
mäter de sociala och situationsspecifika konsekvenserna av hörselnedsättningen. 
Poängen på helskalan för HHIE-S sträcker sig från 0-40 där skalan på varje item är  0 
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(NEJ), 2 (IBLAND) eller 4 (JA) poäng, 0-8 skattade poäng på helskala innebär att 
inget funktionshinder framkommer, 10-22 innebär ett milt till måttligt 
funktionshinder och 24-40 ett märkbart funktionshinder. Reliabiliteten för HHIE-S 
har uppmätts till .87 enligt Cronbachs alfa (Ventry & Weinstein, 1983).  !
HHIE är anpassad till äldre personer på så sätt att det inte innehåller frågor som 
förutsätter ett aktivt arbetsliv, för detta har Hearing Handicap Inventory for Adults 
(HHIA) utformats (Aiello, de Lima & Ferrari, 2011). HHIE-S valdes då det var 
rimligt att anta en stor andel av studiens deltagare skulle komma ur den äldre 
populationen samt att HHIE-S fungerar även för en yngre population. !
Processmått	

Hearing Acceptance Questionnaire (HAQ). HAQ är en hörselspecifik variant på 
AAQ som utvecklats av forskare på Linköpings universitet. Formuläret består av tolv 
påståenden (t.ex. ”Trots mina hörselsvårigheter, umgås jag med mina vänner eller 
familjemedlemmar i den utsträckning som jag skulle önska”), som besvaras på en 
sjugradig skala från ”stämmer aldrig” till ”stämmer alltid”. HAQ har utformats från 
Acceptance and Action Diabetes Questionnaire (AADQ; Cronbach´s α = .94), som är 
en diabetesspecifik variant av AAQ med elva påståenden (Gregg et al., 2007). !
Det finns inga tidigare publicerade studier som använt eller utvärderat HAQ. Dock 
finns det data från en opublicerad studie vid Linköpings universitet som screenade för 
hörselnedsättning (n = 1351), där HAQ hade ett Cronbach´s alfa på .82. !
Hearing Self-Efficacy 4 (HSE-4). Self-efficacy är tron på den egna förmågan till att 
klara en aktivitet för att nå en önskad konsekvens (Bandura, 1977). Enligt Bandura 
(2006) har generella self-efficacymått begränsade användningsmöjligheter och 
förklaringsvärde. Detta då tron på den specifika förmågan som mäts i det specifika 
fallet går förlorad i ett generellt mått eftersom en persons self-efficacy kan variera 
mellan olika kontexter. Bandura (2006) menar därför att self-efficacymått kan och bör 
utformas med detta i åtanke. Då det ej finns något tidigare känt self-efficacymått 
utformat för personer med hörselnedsättning utformades därför ett specifikt self-
efficacymått för personer med hörselnedsättning för denna studie utifrån Banduras 
(2006) riktlinjer kring hur ett sådant mått bör utformas.  !
Bandura (2006) lägger stor vikt vid att påståendena i formuläret ska återspegla en 
persons uppfattning om sin förmåga. Ett self-efficacymått bör således bestå av 
påståenden som handlar om vad personen “kan göra” snarare än vad hen “kommer att 
göra” eller vad hen “lyckats göra”. Detta då det förstnämnda beskriver personens 
förmåga medan de sistnämnda beskriver en persons intentioner eller prestationer, 
något som ett self-efficacymått inte är ute efter att mäta. Ett self-efficacymått bör 
utformas på så sätt att ett påstående/en fråga presenteras tillsammans med en 
uppmaning om att skatta sin förmåga att utföra något på en skala från 0 till 100 
alternativt 0 till 10. Bandura (2006) avråder från att ha färre än tio skalsteg på en 
skala då han menar att försökspersoner tenderar att undvika de yttersta extremerna i 
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ett svar. 0 bör på skalan motsvara att en person skattar att den inte alls kan göra något 
och 10/100 bör motsvara skattningen att en person är helt säker på att den kan utföra 
något (Bandura, 2006). !
HSE-4 består av fyra items som alla behandlar self-efficacy i relation till hörsel (se 
Bilaga 1); “hur säker är du idag på att du kan påverka hur bra du hör?”, “hur säker är 
du idag på att du kan hantera din hörselnedsättning?”, “hur säker är du idag på att du 
kan hantera de svårigheter det kan innebära att ha en hörselnedsättning?” samt “hur 
säker är du idag på att du kan hantera den besvikelse/vanmakt som en 
hörselnedsättning kan medföra?”. En skala på 11 skalsteg valdes, 0-10, där “0” 
representerade svaret “kan inte alls” och “10” representerade svaret “Helt säker på att 
jag kan”. Utifrån denna studies stickprov (n=42) har HSE-4 ett Cronbachs alfa på .85. !
Perceived Stress Scale 4 (PSS-4). PSS är ett formulär som utformats för att bedöma 
ifall en person upplevt stress i sitt liv under den senaste månaden (Cohen et al., 
1983). PSS finns i versioner om fjorton, tio och fyra frågor. I denna uppsats kommer 
versionen som har fyra frågor, PSS-4, att användas. I originalstudien av Cohen et al. 
(1983) tas både versionerna med fjorton respektive fyra frågor upp där versionen med 
fyra frågor utformats utifrån de fyra frågor i PSS-14 som korrelerade bäst med 
helskalan. Frågorna i PSS-4 är utformade så att de alla börjar med “Hur ofta har du 
under den senaste månaden …” och svaret sätts på en skala, från 0 = aldrig till 4 = 
mycket ofta, där hälften av frågorna är på en omvänd skala. Totalsumman hamnar 
således i PSS-4 mellan 0 och 16 poäng. !
Cohen et al. (1983) fann en test-retest reliabilitet på PSS-4 över en 
tvåmånadersperiod på 0.55. Reliabiliteten enligt Cronbachs alfa beräknades till .72. 
Motsvarande siffror för PSS-14 var en test-retest reliabilitet varierande mellan .55 
och .85 samt en reliabilitet beräknat med Cronbachs alfa varierande mellan .84 och  
.86. !
Warttig, Forshaw, South och White (2013) testade de psykometriska egenskaperna 
hos den engelska versionen av PSS-4. De fann en hög grad av korrelation mellan 
frågorna i formuläret och formuläret i sin helhet (r > 0.73) och reliabilitet enligt 
Cronbachs alfa på .77 vilket de menar styrker att formuläret är reliabelt (Warttig et 
al., 2013). !
Eklund, Bäckström och Tuvesson (2014) undersökte de psykometriska egenskaperna 
hos den svenska versionen av PSS-14. De fann en inre konsistens på .84 och .90 
beräknat med Cronbachs alfa i sina två urvalsgrupper (en grupp med stressade 
kvinnor och en grupp med personer som spontant fyllt i formuläret via en 
internetsida).  !

Procedur	

I samband med telefonintervjun genomfördes en diagnostisk intervju med hjälp av 
Mini internationell neuropsykiatrisk intervju (M.I.N.I.). M.I.N.I. är en strukturerad 
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diagnostisk intervju där frågorna, med några få undantag, besvaras med ja eller nej 
(Sheehan et al., 2010).  De som exkluderades meddelades via telefon eller mejl och 
fick information om var de kunde få tillgång till annan hjälp och information. !
Efter inklusion återstod 42 personer vilka randomiserades av en oberoende person till 
två grupper med hjälp av sidan www.random.org. Deltagarna randomiserades sedan 
även mellan de fyra behandlarna. Behandlingsgruppen och kontrollgruppen 
meddelades om vilken grupp de hamnat i via mejl varpå samtliga fick tillgång till 
behandlingsplattformen. Behandlingsplattformen som användes har utformats vid 
Linköpings universitet. Behandlingsplattformen var lösenords- samt säkerhets-
kodsskyddad och innehöll möjligheten att kontakta behandlare, ladda ner veckans 
text samt fylla i hemuppgifterna i specialutformade formulär. !
Förmätningen genomfördes i samband med intresseanmälan till studien, vilket 
innebar att deltagarna fyllde i förmätningen 4 - 21 dagar innan behandlingen 
påbörjades. Veckomätningarna skickades automatiskt med start samma vecka som 
deltagarna fick tillgång till den första behandlingsmodulen.  Samtliga deltagare i 
behandling- och kontrollgruppen fick tillgång till veckomätningarna samma dag och 
hade sedan en vecka på sig att fylla i dessa då varje modul beräknades ta en vecka i 
anspråk. Påminnelse att fylla i dessa skickades ut automatisk upp till tre gånger per 
vecka. Eftermätningen skickades ut efter sista förväntade behandlingsveckan, det vill 
säga vecka nio från behandlingsstart.  !
Behandlingsgruppen fick tillgång till en ny modul i samband med att de genomfört 
modulens hemuppgift. Detta förfarande gjorde att vissa kunde genomgå behandlingen 
snabbare än en modul i veckan och andra ta något längre tid på sig. Bedömning av 
ifall hemuppgiften var genomförd gjordes av deltagarens behandlare. Behandlings-
gruppen hade även möjlighet att få texten till modulen hemskickad i utskrivet format, 
vilket utnyttjades av ett fåtal (n = 4). Dock skedde all kommunikation angående 
behandlingen med deltagarna via internet. !
Behandlare i studien var fyra psykologstudenter från psykologutbildningens sista 
termin, dessa var författarna till denna uppsats samt författarna till utfallsuppsatsen i 
ACTHÖR-projektet (Buck & Lantz, 2014). Deras uppgift var att ge stöd till 
behandlingsgruppen genom att svara på frågor om behandlingen och respektive 
modul, validera upplevelser och vägleda samt ge psykoedukation när det fanns behov. 
Om en hemuppgift inte rapporterats in kontaktade behandlaren den personen via 
systemets meddelandefunktion eller mejl i första hand och i andra hand via telefon 
för att uppmuntra till fortsatt deltagande eller teknisk support. Behandlarna hade 
tillgång till handledning varje vecka av erfarna, disputerade psykologer.  !
Behandlarnas mål har varit att svara inom 36 timmar under arbetsveckan och så snart 
man kunnat under helgerna, men alltid senast måndag morgon. I svaren till 
patienterna har behandlarna framförallt förstärkt framstegen och motiverat till fortsatt 
arbete. Dessutom har de försökt att lyfta förståelsen för materialet ytterligare med 
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hjälp av individanpassad psykoedukation utifrån modulens tema och/eller händelser i 
patientens liv. !
Behandlingsmoduler	

Alla moduler i ACTHÖR-behandlingen hade ett snarlikt upplägg. Modulen inleddes 
med en kort introduktion till modulen i fråga följt av en vinjett bestående av en fiktiv 
berättelse om en person med en hörselnedsättning och svårigheter passande för 
veckans tema. Sedan följer psykoedukationsdelen av modulen där veckans tema/
teman presenteras och information blandas med övningar för möjlighet till fördjupad 
förståelse. Därefter sammanfattas modulens viktigaste beståndsdelar i punktform där 
patienten även har möjlighet att själv lägga till punkter. Modulens avslut består sedan 
av en återkoppling till vinjetten bestående av en berättelse om modulens inledande 
person och hur denne exempelvis hanterat svårigheter som beskrivits i modulens 
inledning med hjälp av färdigheter från modulens psykoedukationsdel. Allra sist i 
modulen finner patienten veckans hemuppgifter. !
Modul 1 - introduktion till behandlingen. Introduktion till behandlingen och till 
ACT, psykoedukation om hörselnedsättning, övningar i medveten närvaro, värden och 
ändamålsenligt handlande. I modul 1 introducerades behandlingen och 
grundläggande information gavs om hörselnedsättning. Även en introduktion till ACT 
gavs och vilket lidande som inte går att påverka och vilket lidande som går påverka. 
Dessutom gavs en kortare introduktion till medveten närvaro och en övning som 
introducerade värden samt ändamålsenligt handlande som avslutade modulen. !
Modul 2 - Vart är du på väg? Värderingar, kartläggning av hörselnedsättningens 
påverkan på patientens liv, övning i medveten närvaro, ändamålsenligt handlande. 
Modul 2 var framförallt ett kartläggande kapitel där patienterna fick psykoedukation 
om värderingar samt fick göra en övning för att uttrycka sina egna värderingar. 
Denna ledde i sin tur till en uppmaning om att göra någonting under veckan som var 
viktigt för patienten och i enlighet med dennes värderade riktning, det vill säga 
beteende i enlighet med värderingar. Dessutom fick patienterna kartlägga hur deras 
hörselnedsättning påverkade deras liv genom att fundera kring frågor såsom vilka 
platser de undviker på grund av hörsel-nedsättningen, vilka tankar och känslor de 
förknippar med dessa platser och vilka konsekvenser ett undvikande får för dem på 
kort och lång sikt. Under veckan ombads dessutom patienterna att fortsätta att göra 
övningen i medveten närvaro. !
Modul 3 - Hur anpassar du din ljudmiljö? Psykoedukation kring hörselstrategier, 
hörseltekniska hjälpmedel, exponeringsövning kopplad till psykoedukationen, 
avslappningsövning och ändamålsenligt handlande. Modul 3 innehöll ett 
psykoedukativt avsnitt kring hörselstrategier som patienten kan använda för att 
utnyttja sin befintliga hörsel i största möjliga mån samt information om 
hörseltekniska hjälpmedel som skulle kunna vara aktuella för dessa deltagare. 
Modulen innehöll vidare en uppgift till patienterna om att handla ändamålsenligt och 
testa någon eller några av strategierna som det berättats om i kapitlet. Avslutningsvis 
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innehöll modul tre även en avslappningsövning då stress, kroppsliga spänningar och 
trötthet är vanligt förekommande hos personer med hörselnedsättning. Övningen var 
tänkt att minska spänningar och därigenom även hjälpa patienterna med eventuell 
stress och oro. !
Modul 4 - Att närma sig det som är jobbigt. Psykoedukation kring acceptans och att 
närma sig det som är jobbigt, acceptansövningar och ändamålsenligt handlande. 
Hela modul 4 ägnades åt psykoedukation kring acceptans och olika acceptans-
övningar för att öka patienternas handlingsutrymme, valmöjligheter och flexibilitet. 
Slutligen fick patienterna en hemuppgift och ombads att inkorporera acceptans i 
övningen. !
Modul 5 - Har du fastnat i dina tankar? Psykoedukation kring tankar, 
defusionsövningar och ändamålsenligt handlande. I modul 5 gavs patienterna 
psykoedukation kring tankar och defusion. Detta för att påvisa hur lätt det kan vara 
att fångas av tankar och känslor. Patienterna fick då även pröva olika 
defusionsövningar. Även denna vecka fick patienterna fortsätta med ändamålsenligt 
handlande, vinklat så att de fick möjlighet att träna defusion. !
Modul 6 - Ditt liv är här och nu. Psykoedukation och övningar kring medveten 
närvaro och medveten kommunikation samt ändamålsenligt handlande. Modul 6 
vigdes åt medveten närvaro och medveten kommunikation för att hjälpa patienterna 
att uppmärksamma vad som händer runt omkring dem, istället för vad som händer 
inom dem, exempelvis negativa tankar och känslor kring hörselnedsättningen och 
dess konsekvenser. Kapitlet syftade till att lära ut ett icke-dömande förhållningssätt 
till tankar och känslor. Slutligen innehöll även detta kapitel en övning i 
ändamålsenligt handlande. !
Modul 7 - Ditt liv efter ACTHÖR. Utformande av ett vidmakthållandeprogram och 
en sista övning i ändamålsenligt handlande. I modul 7 gavs psykoedukation kring 
vidmakthållandeprogram samt olika övningar för att patienterna skulle kunna utforma 
ett sådant. Avslutningsvis gavs den sista hemuppgiften för behandlingen som syftade 
till att deltagarna skulle utföra någon form av ändamålsenligt handlande. !
Modul 8 - Vi knyter ihop säcken. Sammanfattning av behandlingen och 
psykoedukation om generaliserbarhet av kunskapen samt en metaforövning, en 
belöningsövning och en uppmaning kring att fylla i de avslutande mätningarna. I 
modul 8 sammanfattades behandlingen och bakgrunden till densamma. Det gavs 
också psykoedukation kring behandlingens generaliserbarhet. Patienterna 
uppmuntrades även att författa en metafor för sitt liv. Avslutningsvis uppmanades 
patienterna att belöna sig för att de arbetat med sig själva i två månader samt att fylla 
i de avslutande mätningarna. !!!
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Kontrollgrupp	

De deltagare som hamnade på väntelistan hade, precis som behandlingsgruppen, 
informerats om att så skulle kunna bli fallet via anmälningssidan och i 
telefonintervjun. De fick alla ett informationsmejl om att de hamnat i kontrollgruppen 
och ombads fylla i veckomätningar fram till kontrollgruppens behandlingsstart. 
Kontrollgruppen hade möjlighet att kontakta behandlarna för frågor angående 
kontrollgruppsplaceringen och veckomätningarna via en krypterad mejl. När 
behandlingen av kontrollgruppen startade nio veckor efter första behandlingsstart 
valde 12 av kontrollgruppens totalt 21 deltagare att delta i behandlingen. !
Etiska aspekter och dataintegritet	

Etiska aspekter. Den regionala etikprövningsnämnden i Linköping (diarienummer: 
2013/416-31) godkände forskningsplanen för ACTHÖR-projektet. Att delta i studien 
var frivilligt och deltagarna hade möjlighet att avbryta studiedeltagandet när som 
helst under studiens gång om de så önskade. Deltagarna informerades om studien, 
dess upplägg och hantering av personuppgifter och studieresultat på studiens 
anmälningssida samt även i den obligatoriska telefonintervjun. Det bedömdes ej som 
troligt att någon av deltagarna skulle kunna komma till skada på grund av 
behandlingen.  !
Dataintegritet. Deltagarnas personnummer samlades aldrig in. Genom att anonyma 
studiekoder, lösenord samt automatgenererade säkerhetskoder kopplade till 
personliga mobiltelefoner användes skyddades deltagarnas integritet. De 
personuppgifter som samlades in, såsom mejladresser och telefonnummer till 
samtliga deltagare, återfanns på behandlingsplattformen, i ett krypterat system. I vissa 
fall lämnade deltagarna ut sina namn och även adresser då de ville underlätta 
kontakten med behandlarna eller få material hemskickat till sig. Behandlingskontakt 
skedde inom det krypterade kontakthanteringssystemet på behandlingsplattformen. 
Intervjumanualer förvarades inlåsta och hade endast studiekod som identifikation. All 
annan information fanns inom det krypterade systemet. !
Suicidalitet. Suicidrisken bedömdes i telefonintervjun utifrån M.I.N.I. och 
kompletterades vid behov med suicidstegen (Nationellt centrum för suicidforskning 
och prevention av psykisk ohälsa, 2014). Utifrån dessa resultat bedömdes suicidalitet 
i samråd med projektansvarig psykolog. Ingen av de deltagande patienterna 
bedömdes vara så suicidala att de inte kunde delta i studien. Ifall så skulle ha varit 
fallet hade deltagaren hänvisats till att söka psykiatrisk vård på hemorten. Detta råd 
var behandlarna även beredda att ge vid behov under studiens gång. Extra 
mejlkontakt, utöver återkoppling på hemuppgifterna, fanns att tillgå vid behov för 
deltagare ifall de behövde extra stöd. Behandlarna hade även möjlighet att ringa upp 
deltagarna för ett stödsamtal ifall de bedömde att det fanns ett sådant behov. !
Exklusion. Exklusionsmejl, alternativt exkluderande telefonsamtal, genomfördes 
individuellt och individanpassades vid behov för att de exkluderade deltagarna skulle 
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kunna få råd och stöd kring var de skulle kunna vända sig för att få den eventuella 
hjälp de behövde. 

Analys	

Data bearbetades i Microsoft Excel och de statistiska analyserna skedde i Statistical 
Package for the Social Sciences version 22 (SPSS 22). !
För att fullt ut utnyttja all tillgänglig data användes mixed-effects regression för 
upprepade mätningar med en ostrukturerad kovariansstruktur och fixed effects. För att 
hantera saknad data på bästa sätt användes restricted maximum likelihood-estimering, 
då avsaknaden antogs vara missing at random (Schafer & Graham, 2002). !
I de statistiska beräkningarna användes endast veckomätningarna, det vill säga för- 
och eftermätning uteslöts ur analysen. Alla deltagare som randomiserades till 
kontroll- eller behandlingsgrupp inkluderades i analysen efter principen intention-to-
treat (Altman et al., 2001). !
Mediationsanalyserna skedde stegvis där lutningskoefficienter för c, a och b 
beräknades separat. Koefficienterna c och a är behandlingens effekt över tid (grupp * 
tid). Där c är behandlingens totala effekt på utfallsmåttet (HHIE-S) och där a är 
behandlingens effekt på mediatorn (HAQ; HSE-4; PSS-4). Koefficienten b är den 
tidsvarierande effekten av mediatorn på utfallsmåttet med kontroll för 
behandlingseffekten (dvs. c’). Koefficienterna a och b användes för att testa 
mediationseffekt. !
Som tidigare nämnts finns det flera sätt att signifikanstesta mediation. I denna studie 
har vi valt att testa mediationseffekten genom att beräkna ett asymmetrisk 
konfidensintervall för ab-produkten (MacKinnon et al., 2002; Tofighi & 
MacKinnnon, 2011), en metod som har visat sig ha hög power i förhållande till andra 
test (MacKinnon et al., 2002). Om konfidensintervallet inte innefattar noll bedöms 
relationen vara signifikant på den specificerade alfa-nivån. I denna studie användes 
en alfa-nivå på .05. För att beräkna asymmetriskt konfidensintervall användes 
RMediation som är utvecklat av Tofighi och MacKinnnon (2011), detta är en 
vidareutveckling av PRODCLIN och finns fritt tillgängligt på:  
http://www.amp.gatech.edu/RMediation (2014-04-24). !
För att beräkna effektstorleken på den totala effekten (c) dividerades den estimerade 
skillnaden i förändring över tid (β * antalet mättillfällen) med standardavvikelsen vid 
första mättillfället (Feingold, 2009). !

!
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Resultat	

I tabell 2 redovisas den initiala skattningen på utfallsmåttet HHIE-S, samt den initiala 
skattningen på processmåtten HAQ, HSE-4 och PSS-4. Därefter redovisas studiens 
bortfall. Vidare redovisas den totala effekten på behandlingen i utfallet (c) varefter 
behandlingens effekt på mediatorerna redovisas (a) samt mediatorernas effekt på 
utfallet (b). Därefter redovisas signifikanstestningen av ab-produkten samt den 
direkta effekt som kvarstår när hänsyn tagits till mediatorerna (c’). Slutligen 
redovisas hur de tre mediatorerna står sig mot varandra när de inkluderas i samma 
regressionsmodell. Alla relationer som redovisas nedan är linjära. Av pedagogiska 
skäl så redovisas även illustrativa figurer av de enkla mediationsmodellerna, se figur 
3. !
Tabell 2 
Initialdata - skattningar vecka 1 

!
Bortfall	


Deltagarna i ACTHÖR ombads att fylla i åtta på varandra följande veckomätningar 
samt en eftermätning. Alla deltagare, som inte aktivt avsagts sig att medverka i dessa 
mätningar, blev tilldelade dem genom hela behandlingen. Av n = 42 som erbjöds att 
vara med i studien fyllde n = 41 i minst en veckomätning, helt eller delvis. Således 
var studiens externa bortfall n = 1. Vad gäller det interna bortfallet utförde varje 
deltagare i genomsnitt 6.67 (83.33 %) veckomätningar av 8 möjliga, helt eller delvis. !
Vad gäller själva behandlingen påbörjade n = 17 (80.95%) behandlingen och lämnade 
in den första hemuppgiften (Tabell 3). Vid modul 4 var 14 (66.67%) av deltagarna 
kvar i studien och den avslutande modulens hemuppgift lämnade 10 (47.62 %) av 
deltagarna in. !!!!!!!!!

! ACT 
M (SD)

Kontroll 
M (SD)

HHIE-S 28.50 (4.76) 28.53 (6.18)

HAQ 51.8 (4.83) 55.37 (6.20)

HSE-4 16.4 (5.32) 13.33 (7.97)

PSS-4 11.80 (3.19) 10.89 (2.63)
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Tabell 3 
Genomförda moduler 

!
Total effekt: c	


Resultatet på c motsvarar den totala effekten av behandlingen över tid (tid * grupp), 
förändringen i HHIE-S, se figur 3A. Den totala effekten (c) var marginellt signifikant, 
β = -0.44, SE = 0.24, t = -1.86, p = .073, med en medelstor effektstorlek på d = 0.56.  
Detta innebär att resultatet inte nådde upp till förutbestämd alfa-nivå, men att den 
närmar sig signifikans. HHIE-S minskar således mer under behandlingens gång hos 
behandlingsgruppen än kontrollgruppen, dock är detta inte signifikant säkerställt. Det 
vill säga att behandlingsgruppen upplevde bättre känslomässig och social anpassning 
för hörselnedsättningen, då en högre poäng signalerade större svårigheter. !

Indirekt effekt: a	

Vad gäller behandlingens effekt på mediatorerna över tid (a) fanns en signifikant 
effekt på alla mediatorer till behandlingsgruppens fördel, vilket innebär att 
behandlingsgruppen skattade signifikant högre på HAQ (fig. 3B), β = .91, SE= 0.30, 
t= 3.01, p=.006, och HSE-4 (fig. 3C), β= 1.03, SE = 0.33, t = 3.13, p = .004, det vill 
säga högre hörselrelaterad acceptans och self-efficacy, än kontrollgruppen. 
Behandlingsgruppen upplevde även en signifikant lägre stressnivå mätt med PSS-4 
(fig. 3D), β = -.34, SE = 0.13, t = -2.61, p = .014. !

Indirekt effekt: b	

HAQ och HSE hade båda en tidsvarierande effekt på utfallet vid kontroll för 
behandlingseffekten (b). En ökning på HAQ (fig. 3B) innebar lägre skattningar på 

!
Moduler

Antalet deltagare i 
behandlingsgruppen 
(n= 21) som genomförde 
modulen (%)

Modul 1 17 (80.95)

Modul 2 15 (71.43)

Modul 3 15 (71.43)

Modul 4 14 (66.67)

Modul 5 12 (57.14)

Modul 6 12 (57.14)

Modul 7 11 (52.38)

Modul 8 10 (47.62)
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HHIE-S,  β = -.32, SE = .04, t = -8.60,  p <.001. Samma förhållande fanns även 
mellan HSE-4 (fig. 3C) och HHIE-S, β = -.13,  SE = .04, t = -3.45,  p <.001. PSS-4  
(fig. 3D) var inte signifikant relaterat till utfallet på HHIE-S, β = .08, SE = 0.07, t = 
0.18, p = .24. 

* p < .05      ** p < .01    ***p < .001 
1 marginellt sig. p = .073   2 marginellt sig. p = .088    3 marginellt sig. p = .086  

!
Figur 3. Total effekt och enkla mediationsmodeller.  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Mediationsanalys: ab	

Enligt de regressionsanalyser som presenteras ovan har behandlingen visat sig ha 
effekt på samtliga föreslagna mediatorer, HAQ, HSE-4 och PSS-4 (a), där 
mediatorerna HAQ och HSE-4 visat sig ha effekt på utfallet (b). I tabell 4 presenteras 
ab-produkten samt ett asymmetrisk konfidensintervall för samtliga mediatorer. 
Resultatet är signifikant för både HAQ -0.29, 95% CI [-0.51, -0.10] och HSE-4 -.13, 
95% CI [-0.26, -0.04] då dessa konfidensintervall ej innehåller 0.  Dock gäller detta ej 
för PSS-4, -0.03, 95% CI [-0.09, 0.02], där konfidensintervallet innehåller 0. Detta 
resultat innebär att behandlingseffekten på HHIE-S medieras till viss del av 
förändring på HAQ och HSE-4. !
Tabell 4 
Regressionskoefficienter för mediationsanalys av behandlingseffekten på HHIE-S 

Standardfel (SE) är inom parentes. 
HAQ = Hearing Acceptance Questionnaire; HSE-4 = Hearing Self-Efficacy; PSS-4 = Perceived 
Stress Scale; LL = Lower limit, lägsta gräns; UL = Upper limit, högsta gräns; a = effekt på 
mediatorerna, b = lutningskoefficient relaterad till utfallet; a x b = storleken på mediationseffekten  
1 Asymmetriskt konfidensintervall     
* p < .05      ** p < .01    ***p < .001 !

Direkt effekt: c’	

Den direkta effekten, c’, som kvarstår när hänsyn tagits till mediatorn var icke-
signifikant för samtliga mediatorer (c’ HAQ, β = -0.20, SE = 0.20, t = -1.00, p= 0.33), 
dock var effekten marginellt signifikant för c’ HSE-4, β = -0.41, SE = 0.23, t = -1.76, p 
= .088. Detta innebär att mediatorern HAQ (fig. 3B) förklarar en betydande del av 
utfallet på HHIE-S, så kallad fullständig mediation, samtidigt som HSE-4 (fig. 3C) 
har partiell mediation. !

Multipel mediation	

När samtliga mediatorer inkluderades i samma regression för att predicera utfall (b) 
kvarstod den signifikanta effekten av HAQ, β = -0.32, SE = 0.04, t = -8.21, p <.001 
och av HSE-4, β = -0.11, SE = 0.04, t = -0.02,  p = .003. Även ab-produkten var 
signifikant för HAQ (abHAQ = -0.29 95% CI [-0.5, -0.10]) och HSE-4 (abHSE-4 = 
-0.10, 95% CI [-0.22, -0.02]). För PSS var dock resultatet ej signifikant, β = 0.01, SE 
= 0.07, t = 0.21, p = .83. Detta innebär att vid kontroll för alla mediatorer kvarstår 
tidigare konstaterad mediation.  

Mediator a b a x b 95 % CI1

LL UL

HAQ .91 (.30)** -.32 (.04)*** -.29 (.10) -.53 -.12

HSE-4 1.03 (.33)** -.13** (.04) -.13 (.06) -.26 -.04

PSS-4 -.34 (.13)* .08 (.07) -.028 (.027) -.09 .02
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Diskussion	

Detta är, utifrån vår vetskap, första gången ACT testas för personer med 
hörselnedsättning. Detta är därmed också den första studien att studera 
förändringsprocesser i ACT för personer med hörselnedsättning. Det är förmodligen 
även den första studien som över huvud taget tittar på förändringsprocesser i 
psykologisk behandling för personer med hörselnedsättning. Huvudutfallsmåttet som 
användes var HHIE-S som mäter känslomässig och social anpassning för hörsel-
nedsättningen. De förändringsprocesser som testades var acceptans vilket är den 
föreslagna primära förändringsprocessen i ACT. Vid mediations- och process-
forskning finns dock en fördel i att inkludera ytterligare mediatorer för att kunna låta 
dessa tävla mot varandra. Det är även troligt att det finns fler mediatorer i komplexa 
förändringar, såsom förändringar av beteende. Därför inkluderades även self-efficacy 
och upplevd stress som alternativa mediatorer, då dessa processer och psykologiska 
fenomen har visat sig ha en koppling till försämrad hörsel. !

Resultatsammanfattning	

Studiens resultat visar att deltagarna i behandlingsgruppen skattade marginellt 
signifikant lägre än kontrollgruppen på HHIE-S vilket innebär att hörselnedsättningen 
påverkar deras känslomässiga och sociala anpassning i mindre utsträckning än vid 
behandlingens start. Vidare konstateras att behandlingsgruppens hörselrelaterade 
acceptans (HAQ) och self-efficacy (HSE-4) ökade samt att gruppens stressnivå 
(PSS-4) sänktes under behandlingens gång. !
Behandlingsgruppens minskade hörselrelaterade påverkan på känslomässig och social 
anpassning var relaterad till ökad acceptans (HAQ) och ökad self-efficacy (HSE-4). 
Frågeställningen i denna studie var: medierar hörselrelaterad acceptans, 
hörselrelaterad self-efficacy och/eller upplevd stress effekten av behandling på 
känslomässig och social anpassning för hörselnedsättningen? Studiens resultat pekar 
på att acceptans (HAQ) och self-efficacy (HSE-4) medierar, var och en för sig, 
effekten av behandlingen på utfallet HHIE-S.  !

Resultatdiskussion	

Studien ämnade undersöka potentiella mediatorer för internetadministrerad ACT. De 
mediatorer som undersöktes var hörselrelaterad acceptans, hörselrelaterad self-
efficacy och upplevd stress. Utfallet som skulle förklaras var känslomässig och social 
anpassning för hörselnedsättningen. !
I studien medierar hörselrelaterad acceptans behandlingens effekt på känslomässig 
och social anpassning för hörselnedsättningen. Detta innebär att en högre grad av 
acceptans kring hörselnedsättningen förbättrade den känslomässiga och sociala 
anpassningen för hörselnedsättningen, som en konsekvens av behandlingen. Detta 
resultat ligger väl i linje med tidigare forskning som visat att acceptans är en process 
som medierar effekten av ACT (Hayes et al., 2006; Hayes et al., 2013). Detta styrker 
även processens ställning som förändringsprocess. 
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!
Även hörselrelaterad self-efficacy visar sig ha en medierande effekt på 
behandlingsutfallet. Detta innebär att en ökad tro på den egna förmågan att hantera 
och påverka hörselnedsättningen och dess konsekvenser, är kopplat till en lägre 
skattning på HHIE-S. Self-efficacy har bara testats i en tidigare processtudie på ACT 
där self-efficacy inte visade på en signifikant medierande effekt (Wicksell et al., 
2010). Att deltagarna upplevde ökad self-efficacy kan förstås mot bakgrund av att en 
av modulerna i denna behandling innehöll flera tekniker och strategier för att hantera 
hörselnedsättningen. Även i ACT-komponenterna av studien uppmanades deltagarna 
att pröva nya beteenden och förhållningssätt. Sammantaget är det utifrån detta rimligt 
att deltagarna upplever starkare self-efficacy, där tron på den egna förmågan stärker 
deltagarna att göra beteenden som ökar den känslomässiga och sociala anpassningen 
för hörselnedsättningen. Detta är förenligt med Banduras (1977) teori om self-
efficacy som menar att en ökad self-efficacy är bidragande vid förändringen av flykt- 
och undvikandebeteenden. !
Behandlingseffekten medierades ej av upplevd stress. Behandlingsgruppen upplevde 
en minskning i upplevd stress i förhållande till kontrollgruppen. Att ACT har effekt 
på stress har konstaterats i tidigare studier (t.ex. Hesser et al., 2012). Dock kunde inte  
någon relation mellan upplevd stress och utfallet på HHIE-S konstateras. En trolig 
förklaring till detta är att det inte finns ett tillräckligt starkt samband mellan upplevd 
stress och känslomässig och social anpassning för hörselnedsättningen. !
När de tre föreslagna mediatorerna inkluderades i samma regressionsmodell, och 
därmed tilläts konkurrera med varandra, kvarstod mediationseffekten av både HAQ 
och HSE-4, vilket innebär att HAQ och HSE-4 fortfarande förklarar en del av 
behandlingseffekten. Utifrån denna modell går det dock ej att säga om acceptans 
förklarar behandlingseffekten bättre än self-efficacy. !
Den direkta effekten (c’) som kvarstod i den enkla mediationsmodellen för HAQ var 
inte längre marginellt signifikant. Detta innebär att HAQ uppfyller kriteriet för 
fullständig mediation (MacKinnon et al., 2007), med reservation för att c inte är 
signifikant på alfa-nivå .05. HAQ förklarar således en betydande del av utfallet på 
HHIE-S. Vad gäller HSE-4 konstaterades en partiell mediation som en konsekvens av 
att effekten fortfarande var marginellt signifikant. Detta resultat tyder på att acceptans 
bättre förklarar behandlingseffekten än hörselrelaterad self-efficacy vilket 
överensstämmer med tidigare mediations- och processforskning på ACT (Wicksell et 
al., 2010). !
Sammantaget hade internetadministrerad ACT effekt på alla mått som inkluderats i 
denna studie, men där effekten på utfallsmåttet HHIE-S endast var marginellt 
signifikant. Det vill säga alfanivån för HHIE-S ligger utanför den konventionella .05-
nivån. Detta är problematiskt då klassisk mediationsanalys bygger på att den 
oberoende variabeln har effekt på den beroende. Dock finns det forskare och 
statistiker som menar att c inte behöver vara signifikant (se Preacher & Hayes, 2008). 
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Det icke-signifikanta resultatet kan förstås mot bakgrund av stickprovets storlek 
(n=42) och därmed går det inte att fånga upp en medelstor effekt (d = .56), det vill 
säga det skulle behövas ett större stickprov för att få signifikant effekt med en 
alfanivå på .05. Resultaten från denna studie bör därför tolkas med viss försiktighet. !

Metoddiskussion	

Mätningar	

Veckomätningar. Att i en studie använda veckomätningar för att samla in data har 
både sina för- och nackdelar. Veckomätningarna har varit en av denna studies stora 
styrkor då de möjliggjorde undersökningen av vilka behandlingsprocesser som var 
verksamma och/eller medierade behandlingsutfallet. Ytterligare en fördel med 
veckomätningar var att mer avancerade statistiska modeller för upprepade mätningar 
kunde användas för att på ett bättre sätt titta på förändring över tid och relationer i 
förändring över tid. !
I denna studie har några nackdelar uppmärksammats. Att så frekvent svara på frågor 
kan ha upplevts som påfrestande för deltagarna och risken finns att deltagarna slutat 
att överväga vilket svarsalternativ som bäst stämmer in på dem och istället fyllt i på 
rutin alternativt inte tänkt efter alls, utan fyllt i samma svarsalternativ på alla frågor. 
Detta beteende bör dock ha fördelat sig jämt mellan behandlings- och kontrollgrupp 
tack vare randomiseringen som bör ha kontrollerat för sådana felkällor. En möjlig 
felkälla som framkommit efter behandlingens avslut är att deltagare ur 
kontrollgruppen, trots informativt mejl (Bilaga 2), har trott att veckomätningarna var 
själva behandlingen. För dessa deltagare kan veckomätningarna ha varit extra 
påfrestande då frågor om deras hälsotillstånd, utan ytterligare interventioner, ej 
upplevts som en verksam behandling, vilket det heller ej var. Detta kan också 
inneburet en oväntad placebo-/noceboeffekt. !
Mätinstrument. HHIE-S, studiens huvudutfallsmått, var det bästa självskattnings-
formuläret för att mäta påverkan av hörselnedsättning som gick att finna. Formuläret 
har utformats för screening för påverkan av hörselnedsättning, därmed är det inte 
konstruerat för att fånga upp förändring i behandling. Thorén (2014; Thorén, Öberg, 
Wänström, Andersson & Lunner, 2014), som i sin avhandling använde den långa 
versionen av HHIE med 25 items, fann att HHIE kunde upptäcka förändring efter 
intervention som också var beständigt över tid. Dock hade Thorén et al. (2014) ett 
större stickprov (n = 76) vilket gör det möjligt att fånga mindre skillnader tack vare 
starkare power. Det är även möjligt att förändring sker som HHIE-S inte fångar upp 
på grund av få skalsteg. Exempelvis kan en person ha svårigheter i vissa situationer i 
hög grad och svara ibland innan behandling och i betydligt lägre grad efter 
behandlingen, men fortfarande svara ibland, då svaren ja och nej är relativt 
kategoriska. !
Tyvärr finns inga publicerade studier på mätinstrumenten HAQ och HSE-4. Dock har 
HAQ visat på god reliabilitet i en stor opublicerad screeningstudie. HSE-4, som 
konstruerades för denna studie för att kunna fånga upp hörselrelaterad self-efficacy, 
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visade på förändringskänsligt för behandling och även god reliabilitet. Dock är test-
retestreliabilitet okänd för både HAQ och HSE-4. 
Deltagare	

Trots att hörselnedsättning är den vanligaste sensoriska funktionsnedsättningen i 
världen och att hörselnedsättning kan leda till flertalet psykiska problem har det varit 
svårt att rekrytera deltagare till denna studie. Möjliga anledningar till detta kan berott 
på att studien exempelvis marknadsförts i fel medier. Det är även möjligt att studiens 
population söker annan vård, för exempelvis depressions- eller ångestsymtom, i 
stället för vård relaterad till deras funktionsnedsättning. Därmed fångas de inte upp i 
rekryteringen. En annan aspekt att beakta är den något höga medelåldern vilket kan 
påverka intresset att delta i en studie och behandling på internet. Stickprovsstorleken 
gör det svårt att fånga små och medelstora effektstorlekar (jrf. Buck & Lantz, 2014). !
Omkring tre fjärdedelar av studiens deltagare var kvinnor. Detta kan bero på att fler 
kvinnor än män söker psykologisk behandling i normalpopulationen (Socialstyrelsen, 
2009). Merparten av deltagarna i studien hade en högre utbildningsgrad än gymnasie- 
eller folkhögskola. Att merparten av deltagarna har högre utbildningsnivå är något 
som känns igen från andra internetstudier (t.ex. Carlbring et al., 2013; Hesser et al., 
2013), vilket exempelvis kan bero på högre benägenhet att använda internet eller att 
annonserna framförallt har funnits i medier riktade mot högutbildade. Utifrån detta 
kan det vara svårt att generalisera dessa resultat till andra populationer. Det behövs 
därför större studier med större demografisk mångfald. Det är även av intresse att 
studera ifall det finns en modererande effekt av dessa variabler. !
Denna studie ska framförallt ses som explorativ. Det är det den första studien av sitt 
slag, det finns således delar i den som kan förbättras såsom utfallsmått, och fortsatt 
utprövning av mediationsmått. Till detta hör även att bättre förstå populationen och 
genomföra en bättre rekrytering då stickprovsstorleken i denna studie är liten vilket 
gör datan känslig för avhopp, där det blir svårare att göra uttalanden om 
populationen. !

Slutsatser	

Studiens syfte var att undersöka om internetadministrerad ACT för personer med 
hörselnedsättning medieras av acceptans samt jämföra detta mot alternativa 
mediatorer. Eftersom det inte går att uttala sig om kausalitet mellan mediatorn och 
den beroende variabeln utifrån valda analysmetoder går det inte att fastslå att det 
finns en orsak-verkan-kedja där mediatorerna är förändringsmekanismer. Det krävs 
även fler studier för att kunna uttala sig om mediation och förändringsprocesser. 
Dock är resultatet samstämmigt med tidigare forskning och bidrar  till den samlade 
litteraturen om ACT som visat på att acceptans är en viktig och potentiell 
förändringsprocess. Studien lyfter även self-efficacy som en potentiell partiell 
mediator för ACT. Denna studie har även lanserat ett kort (4 items) och lätt-
administrerat self-efficacy-mått som kan användas i framtida studier och även går att 
anpassa till andra tillstånd. HSE-4 kräver dock fortsatt utvärdering för att studera dess 
psykometriska egenskaper. 
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!
Fortsatt forskning	


HHIE-S det bästa hörselrelaterade formuläret med begränsat omfång som gick att 
finna till denna studie. Det finns således ett behov av vidare forskning på formulär 
som mäter psykisk hälsa och anpassning till hörselnedsättning. Ett sådant formulär 
bör ta större hänsyn till emotionella och sociala konsekvenser än HHIE-S. Vid en 
upprepad studie rekommenderas användandet av HHIE, i sin fulla version, då det 
visat på förändringsmöjlighet vid intervention. !
I denna studie användes formuläret HSE-4, för att fånga upp hörselrelaterad self-
efficacy, för första gången. Då HSE-4 visade på förändringskänsligt för behandling 
och även på god reliabilitet i denna studie, vore vidare forskning på HSE-4 att 
förorda. Att self-efficacy hade en medierande effekt i denna studie gör att det med 
fördel kan inkluderas som alternativ förändringsprocess i framtida studier på ACT för 
andra tillstånd. Framtida studier behöver även försöka skapa en design och 
genomföra analyser för att etablera en kausal kedja mellan behandling, mediator och 
utfall, i och med att det inte går att uttala sig om kausalitet mellan mediatorn och 
utfallet. !
Behandlingsinterventionen som administrerades i denna studie innehöll en modul 
med strategier och tekniker för att hantera en hörselnedsättning. Dessa har inte sitt 
ursprung i ACT, även fast användandet av dessa tekniker och strategier inte går emot 
principerna i ACT, så kan inte resultatet fullt ut tillskrivas ACT. Framtida studier 
skulle därför behöva undersöka vikten av dessa tekniker och strategier genom att 
utesluta dessa, något som är enkelt att göra i en internet-administerad behandling. !
I processforskning är det även viktigt med kvalitativ forskningsansats för att upptäcka 
möjliga förändringsprocesser (Kazdin, 2007). Eftersom psykologiska interventioner 
mot gruppen hörselnedsatta är begränsad kan även kvalitativa studier gynna både 
process- och utfallsforskning för denna grupp.  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Bilaga 1	

!

HSE-4 
Uppskatta nedan hur säker du är på din förmåga genom att välja ett nummer mellan 0 
och 10 med hjälp av skalan: 

1. Hur säker är du idag på att du kan påverka hur bra du hör? 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

Kan inte          Helt säker på  

alls          att jag kan 

2. Hur säker är du idag på att du kan hantera din hörselnedsättning? 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

Kan inte          Helt säker på  

alls          att jag kan 

3. Hur säker är du idag på att du kan hantera de svårigheter det kan innebära att ha en 
hörselnedsättning? !
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

Kan inte          Helt säker på  

alls          att jag kan 

4. Hur säker är du idag på att du kan hantera den besvikelse/vanmakt som en 
hörselnedsättning kan medföra? 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

Kan inte          Helt säker på  

alls          att jag kan!

!
!
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Bilaga 2	

Mejl till behandlingsgrupp 

Hej!

Du har blivit antagen att delta i behandlingsstudien ACTHÖR. Nedan följer 
lite information om hur det kommer att gå till.

Du kommer snart att få ett mejl med inloggningsuppgifter till acthör.se som 
ger dig tillgång till behandlingen som kommer att påbörjas nu på måndag 
den 10/2. På måndag får du tillgång till det första kapitlet i behandlingen via 
hemsidan. Om du vill få kapitlet utskrivet och skickat till dig med posten 
behöver vi veta detta så snart som möjligt. Dina kontaktuppgifter vill vi få 
skickade till oss i kontaktsystemet på acthör.se, ej i ett svar på detta mejl.

Vid inloggningen behöver du ha tillgång till en mobiltelefon till vilken du får en 
inloggningskod skickad via SMS varje gång du loggar in.

Har du frågor eller problem med inloggningen så kan du svara på detta mejl.

Välkommen till ACTHÖR! 
Vänliga hälsningar/ACTHÖR-gruppen

!

Mejl till kontrollgrupp 
Hej!

Du har blivit antagen att delta i behandlingsstudien ACTHÖR. Nedan följer 
lite information om hur det kommer att gå till. Du har genom en slumpmässig 
uppdelning hamnat i den grupp vars behandling påbörjas om åtta veckor. 
För att kunna studera behandlingens effekt och fungera som referensgrupp. 
Därför är det viktigt för oss att ni stannar kvar i studien.

Varje vecka under väntetiden kommer vi att skicka några av de frågor som ni 
fyllde i när ni anmälde er till studien. Det är mycket viktigt att ni fyller i dessa 
varje vecka för studiens skull. Kom ihåg att ni därefter kommer att få ta del 
behandlingen om åtta veckor. Vi uppskattar verkligen att ni vill delta!

Du kommer snart att få ett mejl med inloggningsuppgifter till acthör.se som 
ger dig tillgång till hemsidan. Vid inloggningen behöver du ha tillgång till en 
mobiltelefon till vilken du får en inloggningskod skickad via SMS varje gång 
du loggar in.

Har du frågor eller problem med inloggningen så kan du svara på detta mejl.

Välkommen till ACTHÖR! 
Vänliga hälsningar/ACTHÖR-gruppen
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