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Sammanfattning 

Psykologisk behandling är en bristvara inom den svenska primärvården idag. Bristen på 

psykologisk behandling kan angripas på flera olika sätt, som att öka antalet psykologer i 

primärvården eller att effektivisera behandlingsmodeller genom exempelvis kortare 

behandlingar, gruppbehandlingar samt behandlingar via internet. Studiens syfte var att 

utforska om en korttidsintervention baserad på Acceptance and Commitment Therapy, 

FACT, ger effekter på självskattad stress, psykisk ohälsa, psykologisk flexibilitet samt 

livskvalité. Studien är en explorativ studie som utformades som en multiple baseline design 

med tre betingelser; en veckas baslinje, tre veckors baslinje och fem veckors baslinje. Utöver 

single-case designen adderades även en inomgrupps-utvärdering av samtliga deltagares (n=6) 

förändring mellan pre-, post- och uppföljningsmätning på de beroende variablerna. Resultatet 

visade signifikanta skillnader mellan pre-, post- och uppföljningsmätningar för generell 

psykisk ohälsa, depression, ångest och stress. Vidare kunde inga signifikanta resultat utrönas 

för livskvalité eller psykologisk flexibilitet. De visuella analyserna av multiple-baseline 

skattningarna visade på tendenser i önskad riktning, men var något oklara, varför kausala 

samband inte kan fastställas. Dessa tendenser är dock intressanta och bör utforskas vidare 

genom randomiserade kontrollerade studier. 

 
 
 

Abstract 

Psychological treatment is scarce in the Swedish primary care today. The lack of 

psychological treatment can be addressed in several ways, such as increasing the number of 

psychologists in primary care and increasing the efficiency of treatment models by, for 

example, developing shorter therapies, group therapies and treatments via the internet. The 

aim of the present study was to explore the effects of a short-term intervention based on 

Acceptance and Commitment Therapy, FACT, on self-rated stress, general mental health, 

psychological flexibility and quality of life. This exploratory study was designed as a 

concurrent multiple baseline design with three conditions: one-week baseline, three-week 

baseline and five-week baseline. In addition to the single-case design a within-group 

evaluation of all participants (n = 6) was conducted. The results showed significant 

differences between pre, post and follow-up measures of general mental health, depression, 

anxiety and stress. Further, no significant results were found for the quality of life or 

psychological flexibility measurements. The visual analysis of the multiple-baseline data 

showed tendencies in the desired direction, but was somewhat unclear, and therefore the 

causality can not be definitely determined. These results are interesting and should be further 

explored by randomized controlled trials. 

 

 

Keywords: Acceptance and Commitment Therapy, Korttidsintervention, Stress, Psykisk 

ohälsa, FACT, KBT 
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Psykisk ohälsa är idag den största anledningen till långvarig sjukfrånvaro. 

Försäkringskassans socialförsäkringsrapport (2011) redovisar att psykiatriska diagnoser står 

för den största delen av kostnaderna för sjukersättning i Sverige. En stor del av dessa 

kostnader kan tillskrivas stressrelaterade problem. Anpassningsstörningar och reaktion på svår 

stress är den fjärde dyraste diagnosgruppen i Sverige enligt rapporten. Detta mönster ses även 

i övriga OECD-länder, där stressrelaterad sjukfrånvaro står för en tredjedel av sjukpenningen 

(Henderson, Harvey, Overland, Mykletun & Hotopf, 2011). Malmquist (2001) menar dock att 

detta sätt att räkna på kostnader inte är tillräckligt då detta inte tar hänsyn till de kostnader 

sjukfrånvaro genererar utöver sjukpenningen, som exempelvis produktionsbortfall. Malmquist 

menar att den samhälleliga kostnaden för stressrelaterad sjukfrånvaro i Sverige uppgår till 8,2 

miljarder 1999-2000. 

Stress kan definieras som ”... en funktion av att de faktiska och upplevda resurserna 

hos individen och i omgivningen är lägre än de faktiska och upplevda kraven hos individen 

och i omgivningen” (Almén, 2007, s. 31). Vid tillfällen då individen uppfattar situationen som 

hotfull så reagerar kroppen med att förbereda sig på kamp eller flykt, det sympatiska 

nervsystemet aktiveras (Währborg, 2009). Detta system har under evolutionen varit 

fördelaktigt men får i dagens moderna samhälle även tydliga negativa konsekvenser. Många 

av de hotfulla situationer vi idag möter handlar snarare om psykologiska hot än fysiska, och 

mot dessa är kamp/flykt-reaktionen inte effektiv, och i vissa fall till och med skadlig. Dessa 

reaktioner kan, om de blir långvariga, intensiva och/eller frekventa, orsaka stressymptom som 

koncentrationssvårigheter, nedstämdhet, sömnstörningar, ångest och försämrat immunförsvar 

(Almén, 2007).  

Psykologisk behandling är en bristvara inom den svenska primärvården idag 

(Socialstyrelsen, 2013). Bristen på psykologisk behandling kan angripas på flera olika sätt, för 

att öka tillgängligheten. Det är viktigt att öka antalet psykologer i primärvården, att 



STRESS – A FACT OF LIFE? 

5 

 

effektivisera behandlingsmodeller genom exempelvis kortare behandlingar, 

gruppbehandlingar eller via internet samt att psykologer handleder andra yrkesgrupper som i 

sin tur utför enklare behandlingsarbete.  

Definitionen av korttidsinterventioner varierar mellan olika studier och modeller men 

Hazelett-Stevens och Craske (2002) menar att 10 sessioner eller mindre bör räknas som 

korttidsintervention, och det är ofta denna definition som används (McHugh, Gordon & 

Byrne, 2014). Cape, Whittington, Buszewicz, Wallace och Underwood (2010) visade i en 

meta-analys att korttids-KBT, definierat som 2-10 sessioner, inom primärvården visade på 

små behandlingseffekter för både depression (d=.33) och för en kombination av depression 

och ångest (d=.26), medan det för enbart ångest framkom att behandlingseffekterna var större 

(d=1.06). Uppföljningstiderna för de inkluderade studierna varierade mellan 12-16 veckor. 

Sijbrandij, Olff, Reitsma, Carlier, de Vries, och Gersons (2007) undersökte effekten av 

korttids-KBT vid behandling av PTSD. Behandlingen, som pågick i fyra veckor, bestod av 

psykoedukation, exponering, avslappning och kognitiv rekonstruktion. Interventionen 

utvärderades en vecka efter avslut, och ytterligare en gång fyra månader efter avslut. Studien 

uppvisade blandade resultat men författarna konkluderar att korttidsterapin var effektiv för de 

försökspersoner som inkluderades snabbt efter traumat. Vidare har korttidsinterventioner visat 

sig effektiva vid flera olika diagnoser, exempelvis amfetaminmissbruk (Baker et al. 2005), 

ångest (Cape et al., 2010) och alkoholmissbruk (Moyer, Finney, Swearingen & Vergun, 

2002). 

 McHugh et al. (2014) anser att korttids-KBT har flera begränsningar att ta hänsyn till. 

De menar att korttids-KBT inte är lämpligt för komplexa fall som vid stor komorbiditet eller 

personlighetsstörningar, de lyfter även fram att formatet främjar rigiditet i behandlingen 

eftersom terapeuten vill ta sig igenom effektiva komponenter av behandlingen snabbt, och att 

detta kan påverka alliansen. Relaterat till detta kan även patienter som inte initialt är ”redo” 
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för behandlingen ha svårigheter med korttidsterapiernas effektiva utformning. Enligt McGinn 

och Sanderson (2001) finns det dock ett flertal kännetecken för KBT som gör metoden 

lämplig som korttidsintervention. De lyfter fram tre aspekter av KBT som har betydelse; att 

KBT har ett kort och fokuserat bedömningsförfarande, att metodens strukturerade utformning 

främjar effektivitet under behandlingssessionerna och att en stor del av förbättringen hos 

patienterna förväntas äga rum mellan sessionerna med hjälp av hemuppgifter.  

Ett välkänt problem med psykoterapier är att många deltagare avslutar terapin i förtid 

och därmed inte får en fullgod behandling. I en meta-analys där 125 studier ingår 

framkommer att 46.9 % av deltagarna avslutade sina behandlingar i förtid (Wierzbicki & 

Pekarik, 1993). I en studie som kontrollerar bortfallet vid KBT behandlingar konkluderas det 

att 43.8% av patienterna avslutade behandlingen i förtid (Bados, Balaguer & Saldana, 2007). 

Rimligtvis bör längre behandlingar ha ett större bortfall än kortare, det finns dock inte, i 

författarens vetskap, någon studie som studerar denna hypotes. 

Ett flertal studier har även undersökt när den största förändringen i symptomreduktion 

sker under en terapi. Tang, DeRubeis, Hollon, Amsterdam och Shelton (2007) undersökte 

plötsliga förbättringar av depressionssymtom i en studie. Det visade sig att 40 % av 

försökspersonerna skattade en plötslig förbättring i början av behandlingen (median session 

fem). I en annan studie av Doane, Feeny och Zoellner (2010) visar att drygt hälften (52 %) av 

försökspersonerna visade plötslig symptomreduktion mellan session tre-fem. Dessa plötsliga 

förbättringar har i en meta-analys (Aderka, Nickerson, Bøe & Hoffman, 2012) visats ge 

bestående förbättringar både på lång och kort sikt. Detta är ytterligare en aspekt som talar för 

användandet av korttidsinterventioner.  

Det finns flera olika korttidsterapier med olika teoretisk bas, exempelvis med 

psykodynamisk bas, rådgivning baserad på motiverande samtal eller terapier baserade på 

KBT och Acceptance and Commitment Therapy (ACT). En korttidsterapi som är baserad på 
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ACT är Fokuserad ACT (FACT). Dessa olika inriktningar har olika infallsvinklar och skiljer 

sig även åt när det kommer till längden på behandlingen (Strosahl, Robinson & Gustavsson, 

2014).  

Psykologisk flexibilitet är en grundkomponent i ACT (och FACT) som innebär en 

förmåga att leva i nuet, att med medvetenhet och öppenhet vara närvarande i upplevelser och 

samtidigt handla i enlighet med det som är viktigt i livet, ens värderingar. En person som är 

psykologiskt inflexibel kan istället försöka undvika, förändra eller kontrollera upplevelser 

som negativa tankar, känslor eller kroppsliga förnimmelser. Denna kamp att undvika och 

kontrollera negativa upplevelser tar kraft och energi från individen och hindrar denne från att 

fokusera på och agera i enlighet med sina långsiktiga värden (Harris, 2011). Det finns för 

närvarande två teoretiska ingångar kring den psykologiska flexibilitetens roll i relation till 

psykologiskt lidande och behandling (Fledderus, Bohlmeijer, Fox, Schreurs & Spinhoven 

2013). 

Den ena ingången menar att psykologisk inflexibilitet är en generell riskfaktor för 

olika typer av psykiatrisk problematik. Chawla och Ostafin (2007) kommer i en 

översiktsstudie fram till att psykologisk inflexibilitet och upplevelsebaserat undvikande har en 

förklarande roll vid utvecklandet och vidmakthållandet av psykopatologi. Exempelvis har 

Bond et al., (2011) visat att högre psykologisk flexibilitet predicerade mindre psykologisk 

stress och färre sjukskrivningsdagar ett år efter mättillfället. I en annan studie visade det sig 

att lägre psykologisk flexibilitet predicerade depressiva symptom i samband med stressande 

livshändelser fyra månader efter mättillfället. De som hade högre psykologisk flexibilitet 

uppvisade inte dessa depressiva symptom (Shallcross, Troy, Boland & Mauss, 2010).  

Den andra teoretiska ingången utgår ifrån att ökad psykologisk flexibilitet är en viktig 

process inom ACT för att förbättra hälsan. Flera studier visar att förbättrad psykologisk 

flexibilitet leder till bättre effekt av ACT (Dalrymple & Herbert, 2007; Kocovski, Fleming, & 

http://www.sciencedirect.com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0005796712001787#bib10
http://www.sciencedirect.com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0005796712001787#bib26
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Rector, 2009; Hayes, Orsillo, & Roemer, 2010; Fledderus, Bohlmeijer, Smit, & Westerhof, 

2010; Forman, Herbert, Moitra, Yeomans, & Geller, 2007; Lappalainen, Lehtonen, Skarp, 

Taubert, Ojanen & Hayes, 2007). Dessa studier visar att förändring i utfallsvariablerna, före 

kontra efter behandling, kunde prediceras genom att mäta förändringen av psykologisk 

flexibilitet under behandlingen. I två av studierna framgår det att skillnad i symptom av social 

ängslighet före och efter behandling kunde prediceras av förändring i psykologisk flexibilitet 

från behandlingsstart till mitten av behandlingen. Fledderus et al. (2013) summerar att det för 

närvarande finns stöd för båda de teoretiska ingångarna kring den psykologiska flexibilitetens 

roll vid psykopatologi och behandling. Vidare menar de att de studier som finns tillgängliga 

har bristande kvalité i metodologi och/eller urvalsstorlek och att slutsatserna bör läsas i ljuset 

av detta.  

Grunden i ACT handlar således om premissen att det är psykologisk inflexibilitet som 

leder till psykisk ohälsa och mänskligt lidande. ACT grundar sig på funktionell 

kontextualism, relational frame theory (RFT), inlärningsteori och tar även in influenser från 

buddhismen som medveten närvaro och acceptans (Törneke, 2009). För att hjälpa individen 

till ett mer flexibelt och funktionellt beteende används sex kärnprocesser i ACT (Harris, 

2011). Dessa kärnprocesser är medveten närvaro, defusion, acceptans, jag-som-kontext, 

värden och ändamålsenligt handlande. Dessa samverkar och bygger tillsammans upp 

individens psykologiska förutsättningar. Syftet i ACT är att, genom olika övningar och 

hemuppgifter, öka förmågan inom dessa sex områden vilket leder till ökad psykologisk 

flexibilitet. Detta sammanfattas i en modell som kallas hexaflexen (Harris, 2011). Denna 

modell ses på samma gång som en psykopatologisk modell, en psykologisk hälsomodell och 

en psykologisk interventionsmodell (Hayes, Strosahl & Wilson, 2014). Modellen kan således 

förklara psykiska sjukdomars uppkomst och vidmakthållande, hur välmående ska 

underbyggas samt hur interventioner ska utformas.   

http://www.sciencedirect.com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0005796712001787#bib26
http://www.sciencedirect.com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0005796712001787#bib21
http://www.sciencedirect.com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0005796712001787#bib15
http://www.sciencedirect.com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0005796712001787#bib15
http://www.sciencedirect.com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0005796712001787#bib17
http://www.sciencedirect.com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0005796712001787#bib27
http://www.sciencedirect.com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0005796712001787#bib27
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Ruiz (2010) har gjort en översiktsstudie av ACTs empiriska resultat och går igenom 

16 studier som visar att dessa metoder är effektiva mot flertalet olika psykiatriska diagnoser. 

Studien visar vidare att ACT har större effekter på livskvalité än KBT. I en annan metaanalys 

av Powers, Zum och Emmelcamp (2009) framgår det att ACT är mer effektivt än 

kontrollgrupper för ett flertal olika psykiatriska diagnoser men att ACT inte är mer effektivt 

på primära mått än etablerade behandlingar. Levin, Hildebrandt, Lillis och Hayes (2012) går i 

en metaanalys igenom laboratoriestudier som undersöker de olika grundkomponenterna i 

hexaflexen (medveten närvaro, värden, ändamålsenligt handlande, jag-som-kontext, defusion, 

och acceptans). Studien konkluderar att de olika komponenterna inom ACT påverkar 

välbefinnande och psykologisk flexibilitet i enlighet med den teoretiska modell som ligger till 

grund för ACT. Öst (2014) kommer i en review och meta-analys, som inkluderar 60 RCT 

(4234 försökspersoner), fram till att ACT överlag har små effektstorlekar men att studierna 

ofta är icke-stringenta och därmed svåra att utvärdera. Det ska dock tilläggas att American 

Psychiatric Association (APA) konsekvent bedömer evidensgraden ett steg högre än Öst för 

samtliga diagnoser som är inkluderade i APAs utvärdering (Öst, 2014). Pull (2009) 

konkluderar att ACT har visat sig vara effektivt på flertalet psykiatriska diagnoser, som olika 

ångesttillstånd, depression, smärta, psykossjukdomar, drogmissbruk samt epilepsi. Pull 

(2009), liksom Öst (2014), menar att det finns ett behov av fler randomiserade kontrollerade 

studier av ACT.  

Det finns ett par studier som visar på ACTs effektivitet för stressrelaterad problematik. 

Brinkborg, Michanek, Hesser och Berglund (2011) undersökte hur en korttidsintervention 

med ACT påverkar stress och allmänt välmående hos svenska socialarbetare. Studien visar att 

experimentgruppen fick lägre stressnivå och högre välmående än kontrollgruppen. Det fanns 

dock ingen skillnad för deltagare med låg stressnivå vid baslinje. I en studie av Flaxman och 

Bond (2010a) randomiseras 107 försökspersoner till en av tre betingelser, ACT, 
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stressinokulationsträning (som består av en kombination av kognitiv restrukturering, 

avslappningsövning och beteendeterapi) eller kontrollgrupp. Resultatet visar att båda 

interventionsbetingelserna hade god effekt på psykologisk stress över en period på tre 

månader. I en annan studie av Flaxman och Bond (2010b), med syfte att utvärdera om olika 

stressnivåer vid baslinje har betydelse för effekten av interventionen, randomiserades 311 

försökspersoner till en ACT-baserad stresshanteringsträning eller kontrollgrupp. Studien 

visar, liksom Brinkborg et al. (2011) studie, att de försökspersoner med större 

stressproblematik vid baslinje fick effekt av interventionen, medan de med låg eller ingen 

stress inte förbättrades. Detta skulle kunna bero på regression till medelvärde eller att de 

försökspersoner med högre stress har ett större lidandetryck och därmed var mer motiverade 

att hänge sig åt behandlingen.  

En korttidsbehandling som grundar sig på ACT-principer är, som nämns ovan, FACT. 

FACT beskrivs som en mer koncentrerad form av ACT (Strosahl et al., 2014). Det uttalade 

syftet med FACT, liksom för ACT, är att öka patientens psykologiska flexibilitet, genom att 

med olika övningar och hemuppgifter öka patientens förmåga i de sex olika kärnprocesser 

som bygger upp ACTs hexaflex. Detta för att hjälpa patienten att leva i nuet, och med 

medvetenhet och öppenhet vara närvarande i upplevelser och samtidigt handla i enlighet med 

sina värderingar. Inom FACT är det vanligt att sammanfatta de sex kärnprocesserna i tre mer 

övergripande kategorier; Öppenhet (defusion och acceptans), Närvaro (medveten närvaro och 

jag-som-kontext) och Engagemang (värden och ändamålsenligt handlande).  Det som 

särskiljer FACT från ACT är att FACT understryker att även små förändringar kan ha stora 

konsekvenser och att FACT har en mer uttalad ambition att vara tidseffektiv (Strosahl et al., 

2014).  

Syftet med den aktuella studien är att, med en explorativ ansats, undersöka om en 

korttidsintervention baserad på ACT-principer, FACT, kan minska självskattade stressnivåer. 
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Vidare syftar studien till att undersöka hur FACT-interventionen påverkar generell psykisk 

ohälsa, depressivitet, ångest och grad av psykologisk flexibilitet. Frågeställningen är således 

om en FACT-intervention som består av fyra samtal á 30 minuter, i kombination med 

hemuppgifter, ger effekt på självskattad stress, psykisk ohälsa, psykologisk flexibilitet och 

livskvalité?  
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Metod 

Design 

Studien var en explorativ studie som utformades som en concurrent multiple baseline 

design med tre betingelser; en veckas baslinje, tre veckors baslinje och fem veckors baslinje, 

med uppföljning fyra veckor efter sista sessionen. Den oberoende variabeln bestod i en 

FACT-intervention. Beroendevariablerna bestod av självupplevd nedstämdhet, ångest, stress, 

generell psykisk ohälsa, livskvalité och psykologisk flexibilitet. Utöver single-case designen 

adderas även en inomgruppsutvärdering av förändring mellan för-, efter- och 

uppföljningsmätning på samtliga beroende variabler för hela gruppen (n=6). De sex 

deltagarna randomiserades till en av de tre betingelserna, med två deltagare i varje betingelse. 

De beroende variablerna mättes med hjälp av självskattningsskalor som deltagarna fyllde i via 

Internet. 

 

Figur 1: Översikt av studiens multiple-baseline design. 

 

Procedur 

Rekrytering och deltagare. Deltagarna rekryterades genom tre olika kanaler: 

vårdcentraler, företagshälsovård och inbjudan via studentmejl. Deltagarna informerades vid 

anmälningstillfället om konfidentialitet, att säkra anslutningar och databaser användes, att 

data hanterades och redovisas avidentifierat, samt att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan utan att behöva ange orsak (se Appendix 1). Vid anmälningstillfället besvarade 



STRESS – A FACT OF LIFE? 

13 

 

deltagarna även frågor kring bakgrundsfakta och grundläggande information om problembild, 

som användes som underlag för telefonscreening. Totalt anmälde 13 personer sig till studien.  

De urvalskriterier som användes var att deltagaren skulle ha påtagliga självupplevda 

stressymptom, PSS-14 användes som underlag för att bedöma detta. Eskin och Parr (1996) 

kom i en studie fram till att medelvärdet för PSS-14 är 24,4 poäng, och därmed bestämdes det 

att deltagarna skulle ha minst 25 poäng på PSS-14 för att inkluderas i den aktuella studien. De 

andra urvalskriterierna var att deltagaren skulle vara över 20 år och ha god tillgång till 

Internet, kunna närvara på de individuella sessionerna samt att inte primärt lida av annan 

psykisk ohälsa.  

Deltagarna genomgick en telefonscreening där det bedömdes huruvida de kunde 

inkluderas i studien eller inte. Totalt exkluderades sju personer. Två exkluderades på grund av 

tidigare bekantskap med behandlaren, två exkluderades på grund av att de inte gick att få tag 

på och tre exkluderades på grund av att de bedömdes primärt lida av annan psykisk ohälsa. De 

sex deltagarna som inkluderades var mellan 21 och 52 år, med en genomsnittsålder på 31,8 år 

och en medianålder på 30 år. Fem av deltagarna studerade på universitet som huvudsyssla, 

och en arbetade som chef. Det var en jämn könsfördelning med 50 % kvinnor (n=3) och 50 % 

män (n=3). De deltagare som exkluderades på grund av att de primärt led av annan psykisk 

ohälsa rekommenderades att söka hjälp på andra sätt, antingen via primärvården eller på 

universitetets psykologmottagning. 
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Figur 2. Sammanställning av deltagarflöde, samt bortfall.  

 

Oberoende variabel. Studiens oberoende variabel bestod av en FACT-intervention. 

Interventionen utformades utifrån boken Fokuserad ACT av Strosahl, Robinson och 

Gustavsson (2014) (se Appendix 2) och i samråd med en erfaren FACT-terapeut (leg. 



STRESS – A FACT OF LIFE? 

15 

 

psykolog, leg. psykoterapeut) som även fungerande som handledare under interventionen. 

Interventionen bestod av fyra individuella sessioner á 30 minuter och individuellt utformade 

hemuppgifter mellan sessionerna. Medveten närvaro var ett genomgående inslag i alla fyra 

sessioner, detta inslag bestod av övningen andningsankaret och kunde variera i frekvens 

mellan deltagarna. 

Den första sessionen inleddes med en introduktion av FACT och psykoedukation 

kring stress från ett ACT-perspektiv. Vidare utfördes en fokuserad intervju vilket innebär att 

deltagarens livssituation och problembild ringas in samt att det kartläggs vad problemet och 

dess lösningsförsök har haft för konsekvenser för deltagaren. Medveten närvaro 

introducerades genom att övningen andningsankaret genomfördes. Därefter sammanfattades 

sessionen och hemuppgifterna. Hemuppgifterna var att göra andningsankaret, göra 

värderingsövningen Bull´s eye, samt att läsa en psykoedukativ text om ACT-perspektivet.  

Den andra sessionen fokuserade initialt på en genomgång av hemuppgifterna. Därefter 

var sessionen inriktad på acceptans och relevant acceptansövning utfördes (kompassövningen, 

dragkampsövningen eller trycka mot tankar/känslor). Dessa övning syftar till att dels 

framkalla kreativ hopplöshet, och dels att introducera acceptans och ändamålsenligt 

handlande. Övningen utmynnade i en plan för en individuellt utformad beteendeförändring 

som syftade till att deltagaren skulle handla enligt sina värderingar trots eventuella negativa 

upplevelser. Sessionen avslutas med en sammanfattning av sessionen och en genomgång av 

hemuppgifterna; medveten närvaro-övning och beteendeförändringen.  

Den tredje sessionen började med en genomgång av hemuppgifterna. Därefter gjordes 

en upplevelsebaserad ACT-övning inom det grundområde (närvaro, öppenhet och/eller 

engagemang) deltagaren bedömdes ha mest behov av utveckling. Ett nytt åtagande av en 

beteendeförändring i värderad riktning utformades. Beteendeförändringen sattes även i vissa 

fall in i en funktionell analys för att öka förståelse och motivation hos deltagaren.  
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Den fjärde och sista sessionen inleddes även den med att gå igenom hemuppgifter. 

Därefter spenderades resterande tid av sessionen med att utforma en vidmakthållandeplan. 

Material 

De beroendevariabler som undersöktes i studien var upplevd stress, ångest, 

nedstämdhet, generellt psykiskt mående, psykologisk flexibilitet samt livskvalité. Samtliga 

skalor i den aktuella studien är konstruerade så höga värden indikerar ogynnsamma 

skattningar och låga värden indikerar därmed gynnsamma skattningar.  

Percieved Stress Scale (PSS-14). PSS-14 är ett självskattningsformulär som mäter i 

vilken grad respondenterna upplever sin livssituation som stressande. Formuläret består av 14 

items som besvaras på en femgradig likertskala. PSS-14 har visat sig ha goda psykometriska 

egenskaper (Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983). Detta formulär användes endast i 

urvalsprocessen. 

 General Health Questionnaire- 12 (GHQ-12). GHQ-12 är ett 

självskattningsformulär som genom 12 frågor, som besvaras på en fyrgradig likertskala från 0 

(aldrig) till 3 (alltid), mäter generellt psykiskt välmående (Goldberg, 1972). Det finns två sätt 

att poängsätta GHQ-12, antingen genom fyrgradig likertskala (0-3), eller på en dikotom 

skala. I den aktuella studien används den kontinuerliga likertskalan. GHQ – 12 har uppvisat 

goda psykometriska egenskaper (Hankins, 2008). 

 Depression, Anxiety, Stress Scale (DASS-21). DASS-21 användes för att mäta 

depression, ångest och stress (Lovibond & Lovibond, 1995). Instrumenten består av 21 frågor 

och har tre delskalor; depression, ångest och stress. Svaren skattas på en fyrgradig likertskala 

(0-3). Svarsalternativen sträcker sig från ”stämmer inte alls” (0) till ”stämmer nästan hela 

tiden” (3). Höga resultat på DASS indikerar hög grad av depression, ångest och stress. Testet 

anses ha goda psykometriska egenskaper (Brown, Chorpita, Korotitsch & Barlow, 1997). 



STRESS – A FACT OF LIFE? 

17 

 

 Satisfaction With Life Scale (SWLS). SWLS är en skala som genom fem items 

mäter hur respondenterna uppfattar sin livstillfredställelse. De fem items som finns i 

formuläret besvaras på en sjugradig likert-skala, från 7 (stämmer helt) till 1 (stämmer 

definitivt inte). Poängen sträcker sig från 5 poäng till 35 poäng, där 20 poäng utgör ett 

neutralt medel där respondenten är lika nöjd som missnöjd med sin livssituation (Pavot & 

Deiner, 2008: Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985). SWLS har goda psykometriska 

egenskaper (Pavot & Diener, 1993).  

 Acceptance and Action Questionnaire – II (AAQ-II). AAQ-II är ett 

självskattningsformulär som används för att utvärdera grad av acceptans av ovälkomna tankar 

och känslor och förmåga att handla i värderad riktning. Formuläret används för att mäta 

psykologisk flexibilitet, och har visat sig kunna predicera psykisk ohälsa och har goda 

psykometriska egenskaper (Bond et al., 2011). Formuläret innehåller 10 items som besvaras 

på en sjugradig likert-skala, från 0 (Aldrig sant) till 7 (alltid sant).  

Datainsamling  

De beroendevariabler som undersöktes i studien var således generellt psykisk ohälsa, 

upplevd stress, ångest, nedstämdhet, psykologisk flexibilitet samt livskvalité, som mättes en 

gång per vecka (måndagar). Dessa mätningar användes dels för att följa deltagaren över tid 

och därmed kunna utröna skillnader mellan de olika faserna. Vidare användes dessa 

skattningar även i dataanalysen av för-, efter- och uppföljningsmätningarna. De tillfällen som 

valdes ut för dessa statistiska analyser var mätningen en vecka innan intervention 

(förmätning), en vecka efter avslutad intervention (eftermätning) och fyra veckor efter 

avslutad intervention (uppföljningsmätningen).   

Deltagarna skulle även två gånger per vecka (onsdagar och fredagar) besvara två 

frågor rörande stress från DASS-21 (vilket således resulterade i totalt tre mätningar per vecka) 

för att tillgodose multiple-baseline designens krav på kontinuerliga mätningar. De frågor som 
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valdes var “Jag tyckte att det var svårt att varva ner“ och “Jag kände att mycket energi gick åt 

till att oroa mig“, dessa frågor valdes ut då de korrelerade högst med totalpoängen för stress i 

DASS-21 (Osman, Wong, Freedenthal, Gutierrez & Lozano, 2012). 

All datainsamling skedde via internetbaserade formulär i universitetets 

systemplattform, som utformats för att säkerställa att sekretesskraven uppfylls. Ett mejl med 

användarnamn och lösenord skickades ut till de inkluderade deltagarna som gav tillgång till 

mer information om studien samt möjlighet att godkänna informerat samtycke (Appendix 1). 

Samma användaruppgifter användes vidare genom studien då deltagarna skulle besvara 

formulär. Detta mejl innehöll även förslag på tider för de fyra sessionerna och en kort 

beskrivning av hur mätningarna går till. Användarnamnen var avidentifierade och nyckeln till 

dessa förvarades i ett inlåst journalskåp. Sessionerna journalfördes enligt hälso- och 

sjukvårdslagens krav på journalföring vid hälso- och sjukvårdsarbete.  

Datahantering och analys 

Insamlad data har behandlats i Microsoft Excel och IBM SPSS Statistics. Data för hela 

gruppen (n=6) kontrollerades med Shapiro-Wilk´s test och Mauchly´s test of sphericity för att 

säkerställa att datasetet uppfyllde kraven för ANOVA. De kontinuerliga mätningarna 

sammanställdes för varje baslinjegrupp och medelvärdet för de två försökspersonerna i varje 

grupp presenterades. Således är de kontinuerliga mätningarna (som presenteras i graferna 

(Figur 3, 5 och 7)) och de veckovisa mätningarna (som presenteras i tabell (Tabell 2-4)) ett 

medelvärde av försökspersonerna i respektive baslinjegrupp. Den huvudsakliga 

presentationen av de kontinuerliga mätningarna kommer alltså presenteras på gruppnivå, 

dessa kommer dock kompletteras med en presentation av individuella data i separata grafer 

(Figur 4, 6 och 8). 

En ANOVA för upprepade mätningar utfördes på samtliga beroendemått för 

mättillfällena; förmätning (en vecka innan interventionens start), eftermätning (en vecka efter 
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interventionens avslut) och uppföljningsmätning (fyra veckor efter interventionens avslut). 

För post-hoc test av medelvärdesskillnader användes Fischer´s LSD test. Vidare rapporterades 

även effektstorlekar (Cohen´s d) där det för samtliga beroendevariabler tolkades som liten 

(≥0.2), måttlig (≥0.5) och stor (≥0.8) (Cohen, 1992). 

Eftersom data i multiple-baseline designer ofta är autokorrelerad och inte har en jämn 

spridning, var det därmed inte lämpligt att utföra statistiska analyser på de kontinuerliga 

mätningarna (Barlow, Nock & Hersen, 2009). De kontinuerliga mätningarna presenterades 

grafiskt för att få en god överblick av studiens resultat. För att avgöra om interventionen var 

ansvarig för förändringen i beroendevariablerna, alltså om det finns ett kausalt samband, bör 

förändringen i beroende variablerna ske först efter att interventionen påbörjats. Det är därmed 

viktigt att visuellt analysera medelvärdesskillnader och trender, varför även detta presenteras i 

graferna (Barlow et al., 2009). Trenden, eller lutningen, bör i idealfallet gå från neutral (ingen 

förändring i upplevd stress), till negativ (minskad upplevd stress) mellan baslinje- och 

interventionsfas. Trendlinjen kommer att beräknas genom att använda Excels funktion addera 

trendlinje. Utöver medelvärdesskillnader och trend inspekterar man sedvanligt även skillnader 

i nivå och latens. Vikten av dessa kriterier kan dock variera beroende på interventionen och 

data (Kazdin, 1981). I den aktuella studien har nivå- och latensskillnader inte tagits i 

beaktande då de inte anses relevanta, på grund av interventionens krävande utformning kan 

det snarare förväntas finnas en negativ nivåskillnad och längre latens. Effektstorlekar har 

räknats ut genom formeln: 𝑑 = ( x̅1 − x̅2)/SD𝑝�𝑜�𝑜�𝑙�𝑒�d.  

De veckovisa mätningarna samanställdes för respektive baslinjegrupp i en tabell, som 

inkluderade presentation av medelvärdesskillnaden mellan första och sista mätningen. 

Etiska överväganden 

Deltagarna fick information om studien i skriftlig form via en säker webbserver. Vissa 

mätinstrumenten, och bakgrundsinformationen, innehåller frågor som kan upplevas som 
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obehagliga eller känsliga att besvara. Deltagarna fick ge sitt informerade samtycke innan de 

svarade på några frågor om sig själva (Appendix 1). Deltagare som eventuellt uppvisade 

tecken på allvarlig psykisk ohälsa hänvisas vidare till rätt instans. Om FACT behandlingen 

inte ansågs tillräcklig hänvisades deltagaren vidare. Det fanns möjlighet för deltagarna att 

kontakta behandlaren via mejl under studiens gång. 
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Resultat 

Samtliga deltagare genomförde behandlingen och registrerade samtliga mätpunkter 

(förutom två mätpunkter, vilket korrigerades genom att använda de kringliggande 

mätpunkternas medelvärde) inklusive uppföljningen fyra veckor efter interventionen. De 

statistiska analyserna presenteras för hela gruppen (n=6). Vidare redovisas även resultaten 

både gruppvis och individuellt som inleds med en visuell analys av de kontinuerliga 

mätningar, för att sedan adressera mätningarna som skedde veckovis. På grund av studiens 

explorativa syfte och det faktum att den utformades som en single-case studie kommer även 

informella, eller anekdotiska, resultat att redovisas.  

Gruppeffekter (n=6) 

 GHQ. En ANOVA för upprepade mätningar utfördes mellan för-, efter- och 

uppföljningsmätningen gällande mätningarna kring generell psykisk ohälsa. Analysen visar 

på signifikanta skillnader för generell psykisk ohälsa och stor effektstorlek (F(2, 10) = 11,81, 

p = .020, d =0,89). Post hoc test (LSD) visade att det skett en signifikant förändring från 

starten av behandlingen till uppföljningsmätning (p= .002), samt från eftermätningen till 

uppföljning (p= .034). 

 DASS-21 - helskala. En ANOVA för upprepade mätningar utfördes även på DASS-

21, som mäter depression, ångest samt stress. ANOVA undersökte skillnader mellan för-, 

efter- och uppföljningsmätningen. ANOVA visar att det finns signifikanta skillnader och liten 

till medelstor effektstorlek (F(2, 10) = 5.970, p = .020, d=0.41). Post hoc test (LSD) visade 

att skillnader fanns mellan förmätningen och uppföljningen (p= .023).  

 DASS-21 – Stress, depression och ångest. För de separata skalorna i DASS-21 fanns 

inga signifikanta skillnader för delskalorna som berör stress (F(2, 10) = 2.189, p = 0.163), 

depression (F(2, 10) = 1.594, p = 0.251) respektive ångest (F(1.104, 5.518) = 6.124, p = 

0.050).  
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 SWLS. Det fanns inga signifikanta skillnader för SWLS mellan någon av de tre 

mätpunkterna (pre-, post- eller uppföljningsmätningen) vid utförd ANOVA. 

AAQ- II. Det fanns inga signifikanta skillnader för AAQ-II mellan någon av de tre 

mätpunkterna (pre-, post- eller uppföljningsmätningen) vid utförd ANOVA. 

Tabell 1. Resultat för hela gruppen (n=6)   

 
Mätinstrument 

 

Förmätning 

M (SD) 

Eftermätning 

M (SD) 

Uppföljning 

4 veckor 

M (SD) 

F p* d** 

GHQ 

 

15.50 (1.76) 11.50 (4.42) 8.50 (3.27) 11.81 .002 .89 

DASS 

 

17.50 (5.50) 13.33 (6.59) 8.50 (6.77) 5.97 .020 .41 

DASS-21 

Stress 

9.00 (3.03) 7.17 (4.26) 5.00 (4.05) 2.19 .16 .22 

DASS-21 

Depression 

4.33 (2.73) 4.00 (3.29) 2.50 (2.58) 1.59 .25 .09 

DASS-21 

Ångest 

4.17 (2.56) 1.33 (1.37) 1.00 (1.26) 6.12 .05 .72 

SWLS 19.33 (8.45) 17.67 (8.47) 16.33 (6.34) 1.93 .20 .03 

AAQ-II 

 

31.00 (9.10) 31.00 (11.75) 26.00 (9.80) 1.34 .31 .06 

*p<.05 innebär ett signifikant resultat. **Cohen´s d, där d≥ .2 tolkas som en liten effekt, d≥.5 som en medelstor 

effekt och d≥ .8 som en stor effekt.  

 

Baslinjegruppernas resultat 

 Grupp 1. Grupp 1 (n=2) påbörjade sin intervention efter en veckas baslinje. En 

visuell analys av de kontinuerliga mätningarna visade en sänkning i medelvärde efter 

interventionens introducerats (Mbas=2.17(SD=1.26), Mefter=1.15(SD=0.72), d=0.99). 

Deltagarna uppvisade jämna skattningar under interventionen för att sedan skatta något högre 

under de två veckorna precis efter interventionens avslut. Vidare är det även tydligt att 

deltagarna skattade lägre stress under de sista veckorna de var med i studien vilket även 

bekräftas av veckomätningarna, se Tabell 2. Baslinjefasen bestod av en veckas mätningar, 

vilket inte räckte för att etablera en stabil baslinje. Trendlinjen under baslinjefasen bör 

därmed tolkas i ljuset av att baslinjeperioden var för kort. Det går dock att utröna att 

trendlinjen under baslinjefast är starkt positiv, medan den under intervention- och 
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eftermätningsfas blir något negativ (Figur 3). 

 

Figur 3. Mätpunkterna för de kontinuerliga mätningarna för grupp 1, inklusive medelvärdeslinje för baslinje respektive 

intervention- och eftermätningsfas samt trendlinjer.  

De individuella kontinuerliga skattningarna presenteras i Figur 4. Dessa stämmer väl 

överens med de resultat presenterade på gruppnivå (n=2). Det blir dock tydligt att den 

instabila baslinjen till stor del kan förklaras av att deltagare 2 skattar sitt högsta värde (5) vid 

mätning två.  

 

Figur 4. Mätpunkterna för de kontinuerliga mätningarna för grupp 1, presenterade individuellt.  
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De övriga utfallsmåtten, redovisade på gruppnivå (n=2), visade (Tabell 2) en tydlig 

minskning i GHQ och DASS mellan första och sista mättillfället (7.50 respektive 10.00 

poäng). Det var även tydligt att stresskomponenten av DASS har stått för en stor del av 

minskningen. SWLS och AAQ-II visade inte några större förändringar.  

Tabell 2. Medelvärden av utfallsmått för grupp 1.  
Mått 

 

Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Vecka 5 Vecka 6 Vecka 7 Vecka 8 Vecka 9 ∆x̄ 

 Baslinje Interv. Interv. Interv. Interv. Efter Efter Efter  Uppfölj.  

 

GHQ 

 

 

14.00 

 

13.00 

 

12.00 

 

8.00 

 

8.50 

 

9.00 

 

11.00 

 

8.50 

 

6.50 

 

- 7,50 

DASS 

 

14.00 21.50 19.50 12.50 10.50 9.50 14.50 11.00 4.00 - 10.00 

DASS 

Stress 

7.00 11.00 10.50 6.00 5.00 5.00 8.50 5.50 2.50 - 4.50 

SWLS 

 

14.50 15.50 15.00 14.00 15.00 16.00 16.00 14.50 15.50 +1.00 

AAQ 

 

21.50 20.50 23.50 19.00 21.00 25.50 25.00 20.00 19.00 - 2,50 

∆x̄ = Skillnaden i medelvärde mellan första och sista mättillfället.  

 Grupp 2. Grupp 2 (n=2) påbörjade sin intervention efter tre veckors baslinje. En 

visuell analys av de kontinuerliga mätningarna tyder på att det endast skett en obetydlig 

förändring i medelvärde mellan baslinjefasen och efter det att interventionen introducerats 

(Mbas=3.39 (SD=0.55), Mefter=3.21 (SD=0.66), d= 0.30). Det skedde ingen större förändring 

mellan trendlinjerna i respektive fas. Det var dock tydligt att vid baslinje och under 

interventionen var mätningarna stabila, för att sedan sjunka när interventionen var genomförd 

vid mätning 21 (Figur 5).  
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Figur 5. Mätpunkterna för de kontinuerliga mätningarna för grupp 2, inklusive medelvärdeslinje för baslinje respektive 

intervention- och eftermätningsfas samt trendlinjer.  

 

De individuella kontinuerliga skattningarna presenteras i Figur 6. Dessa stämmer väl 

överens med de resultat presenterade på gruppnivå (n=2). Deltagare 3 uppvisar en mer stabil 

baslinje än deltagare 4.   

 

Figur 6. Mätpunkterna för de kontinuerliga mätningarna för grupp 2, presenterade individuellt.  
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De övriga utfallsmåtten, redovisade på gruppnivå (n=2), visade en tydlig minskning i 

GHQ och DASS mellan första och sista mättillfället (7.00 respektive 9.00 poäng). I denna 

grupp förelåg inte några större förändringar i stress-måttet. SWLS och AAQ-II har båda 

sjunkit med 5.50 respektive 8.50 poäng från studiens början till dess avslut. Vidare visade 

värdena på utfallsmåtten att deltagarna tillfälligt skattade högre under interventionen för att 

sedan skatta lägre när interventionen var genomförd. SWLS låg dock stabilt under studiens 

gång, för att endast sjunka vid studiens avslut (Tabell 3).  

Tabell 3. Medelvärden av utfallsmått för grupp 2.  

Mått 

 

Vecka 

1 

Vecka 

2 

Vecka 

3 

Vecka 

4 

Vecka 

5 

Vecka 

6 

Vecka 

7 

Vecka 

8 

Vecka 

9 

Vecka 

10 

Vecka 

11 
∆x̄ 

 Baslinje Baslinje Baslinje Interv. Interv. Interv. Interv. Efter Efter Efter Uppfö

lj. 

 

 

GHQ 

 

 

16.50 

 

16.50 

 

14.00 

 

13.00 

 

18.50 

 

13.50 

 

14.50 

 

14.00 

 

13.00 

 

13.50 

 

9.50 

 

-7.00 

DASS 

 

21.00 27.00 19.00 24.00 23.00 18.00 25.50 18.50 16.00 17.00 12.00 - 9.00 

DASS 

Stress 

8.50 13.50 9.50 12.50 13.50 9.50 12.50 10.50 10.00 9.00 7,50 - 1.00 

SWLS 

 

25,00 24,50 23,00 23,00 24,50 24,50 24,50 21,50 24,00 21,50 19.50 - 5.50 

AAQ 

 

38.50 40.50 34.50 40.50 43.50 41.00 44.50 39.00 37.50 38.50 30.00 - 8,50 

∆x̄ = Skillnaden i medelvärde mellan första och sista mättillfället.  

  

Grupp 3. Grupp 3 (n=2) påbörjade sin intervention efter fem veckors baslinje. En 

visuell analys av de kontinuerliga mätningarna tyder på att endast marginell förändring har 

skett av medelvärde mellan baslinjefasen och efter det att interventionen introducerats 

(Mbas=2.80(SD= 0.68), Mefter=2.39(SD=1.02), d= 0.47). Trendlinjen under baslinjefas är 

något negativ, för att sedan under intervention- och eftermätningsfas öka något i negativ 

riktning. Det är även tydligt att vid baslinje och under interventionen är mätningarna på en 

jämn nivå, för att sedan sjunka i slutet av interventionen vid mätning 25 (Figur 7). 
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Figur 7. Mätpunkterna för de kontinuerliga mätningarna för grupp 3, inklusive medelvärdeslinje för baslinje respektive 

intervention- och eftermätningsfas samt trendlinjer. 

Även för grupp 3 presenteras de individuella resultaten i en separat graf (Figur 8). 

Deltagare 5 är jämn i sina skattningar över studiens gång, medan deltagare 6 varierar mer och 

hade vid slutet av studien låga skattningar.  

 

Figur 8. Mätpunkterna för de kontinuerliga mätningarna för grupp 3, presenterade individuellt.  
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De övriga utfallsmåtten, redovisade på gruppnivå (n=2), visade en tydlig minskning i 

GHQ och DASS mellan första och sista mättillfället (6.50 respektive 8.00 poäng). Det är även 

här tydligt att stresskomponenten av DASS har stått för en stor del av minskningen. SWLS 

minskade med 4.50 poäng, där den största förändringen sker under veckorna innan 

interventionen påbörjas.  AAQ-II uppvisade liknande förändringar (Tabell 4). 

Tabell 4. Medelvärden av utfallsmått för grupp 3.  

∆x̄ = Skillnaden i medelvärde mellan första och sista mättillfället.  

 

Informella resultat 

Behandlingen uppfattades positivt av deltagarna, som uttryckte tacksamhet och 

nöjdhet med att få ingå i studien. Enligt behandlarens erfarenheter blev det tydligt att 

interventionen var enklare att ta till sig för deltagarna som hade ett högre lindandetryck. Det 

vill säga att de som hade större lidande tog till sig behandlingens koncept på ett bättre sätt. 

Detta avspeglades dock inte i mätningarna där även de med låga skattningar från början, och 

därmed lågt lidande, förbättrades markant på måtten för generell psykisk ohälsa, stress, ångest 

samt depression.  

En del av deltagarna utförde, och utvecklade, sina hemuppgifter självständigt medan 

andra hade svårare för att genomföra dessa. På grund av hemuppgifternas centrala roll i 

Mått 

 

Vecka 

1 

Vecka 

2 

Vecka 

3 

Vecka 

4 

Vecka 

5 

Vecka 

6 

Vecka 

7 

Vecka 

8 

Vecka 

9 

Vecka 

10 

Vecka 

11 

Vecka 

13 
∆x̄ 

 Baslin Baslin Baslin Baslin Baslin Interv Interv Interv Interv Efter Efter Uppfö  

 

GHQ 

 

 

16.00 

 

16.50 

 

13.00 

 

12.50 

 

12.50 

 

15.00 

 

15.50 

 

13.00 

 

12.50 

 

10.50 

 

11.00 

 

9.50 

 

-6.50 

DASS 17.50 24.50 17.50 20.50 14.50 14.50 21.50 15.00 12.00 8.00 9.50 9.50 -8.00 

DASS 

Stress 

11.50 14.00 10.50 11.00 8.50 7.50 12.00 8.50 6.50 4.50 5.00 5.00 -6.50 

SWLS 18.50 17.00 15.50 18.00 15.50 15.00 15.50 15.00 16.50 15.50 15.00 14.00 -4.50 

AAQ 33.00 32.50 29.50 32,50 31.50 30.50 30.00 30.00 29.50 28.50 29.50 29.00 -4.00 
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behandlingen vore det intressant att utforma en intervention som på ett bättre sätt tog hänsyn 

till detta. I klinisk verksamhet skulle sessionerna exempelvis kunna läggas tätare, respektive 

glesare, beroende på hur väl patienten utför sina hemuppgifter, eller att klienter fick ett 

booster-telefonsamtal mellan sessionerna vid behov. 

Behandlingens korta omfattning, både i antal sessioner och i längd på sessionerna, 

förutsätter att både behandlare och deltagare är införstådda med behandlingens effektiva 

premisser. Det uppfattades därmed värdefullt att tidigt under första sessionen förklara ramarna 

för deltagarna för att främja ett effektivt samarbete.  

Vidare upplevde behandlaren interventionen som spännande, utmanande och 

utvecklande att utföra. Det var även väldigt värdefullt och hjälpsamt att, i behandlingsarbetet, 

bli handledd av leg. psykolog, och leg. psykoterapeut, med erfarenhet av FACT. 
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Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka om en FACT-intervention bestående av fyra samtal á 

30 minuter, i kombination med hemuppgifter ger effekt på självskattad stress. Utöver denna 

frågeställning försökte studien även utforska hur interventionen påverkade generell psykisk 

ohälsa, depressivitet, ångest, livskvalité och grad av psykologisk flexibilitet. Resultatet visade 

på en förbättring av de beroendevariablerna generell psykisk ohälsa, och även en minskning 

av depressivitet, ångest och stress. Psykologisk flexibilitet respektive livskvalité visade sig 

inte påverkas signifikant av den oberoende variabeln. De kausala sambanden kunde inte 

fastställas då den visuella analysen inte hade tydliga resultat. Det vill säga det är oklart vad 

som ansvarar för förändringen i de beroende variablerna. Studiens resultat, som helhet, bör 

därmed tolkas med försiktighet på grund av metodens och samplestorlekens begränsningar 

samt att de visuella analyserna inte hade ett optimalt utfall. Resultatet motiverar dock till 

framtida forskning kring FACT.  

Resultatet behandlades statistiskt för att utröna skillnader och effektstorlekar mellan 

för-, efter- och uppföljningsmätningarna för gruppen som helhet (n=6). ANOVA för 

upprepade mätningar utfördes på samtliga beroende variabler för att jämföra skillnader mellan 

för-, efter- och uppföljningsmätningarna. Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad 

mellan mättillfällena för GHQ och DASS-21. Vidare visade även resultatet att det fanns 

medelstora till stora effektstorlekar för GHQ och DASS-21. Resterande beroendevariabler 

uppvisade inga skillnader mellan de olika mättillfällena.  

Psykologisk flexibilitet uppvisade alltså inga signifikanta skillnader. Detta är något 

överraskande eftersom både GHQ och DASS-21 förbättrades signifikant. ACTs teoretiska 

ramverk förutsätter att det är ökad psykologisk flexibilitet som leder till ökat psykisk 

välmående. Det finns ett flertal studier som påvisar den psykologiska flexibilitetens roll vid 



STRESS – A FACT OF LIFE? 

31 

 

förbättring av psykisk ohälsa (Fledderus et al., 2013; Chawla och Ostafin, 2007; Bond et al., 

2011; Shallcross et al., 2010; Dalrymple & Herbert, 2007; Kocovski et al., 2009; Hayes et al., 

2010; Fledderus et al., 2010; Forman et al., 2007; Lappalainen et al., 2007). Det är därför 

noterbart att den psykiska hälsan tycks förbättras i det aktuella resultatet, men inte den 

psykologiska flexibiliteten. Liknande resultat erhölls i Brinkborg et al. (2011) studie. Detta 

kan bero på att deltagarna redan vid förmätningen uppmätte relativt hög psykologisk 

flexibilitet och att det därmed fanns mindre rum för förbättring. Det kan även krävas längre 

uppföljningar för att fånga in förändringar i den psykologiska flexibiliteten. De studier som 

har kontrollerat för psykologisk flexibilitets medierande funktion har kontrollerat för detta vid 

mitten eller slutet av interventionen, vilket i samtliga fall har varit längre period än hela den 

aktuella studiens intervention (Fledderus et al., 2013; Chawla och Ostafin, 2007; Bond et al., 

2011; Shallcross et al., 2010; Dalrymple & Herbert, 2007; Kocovski et al., 2009; Hayes et al., 

2010; Fledderus et al., 2010; Forman et al., 2007; Lappalainen et al., 2007). Det är även 

tydligt att den förändring av psykologisk flexibilitet som ändå sker i den aktuella studien, sker 

mellan eftermätningen och uppföljningsmätningen. Det är således sannolikt att det krävs 

längre uppföljningstid för att deltagarna ska förändra sina svar på AAQ-II, då frågorna på 

AAQ-II är av mer självbeskrivande karaktär. Det kan ta längre tid att förändra ”berättelsen om 

sig själv”, än att förändra sina beteenden. Denna hypotes motstrider inte den teoretiska 

grunden, att det är psykologisk flexibilitet som leder till ett bättre mående. Hypotesen utgår 

snarare från att det tar en viss tid innan förändring i psykologisk flexibilitet avspeglas i 

resultateten på AAQ-II. Detta är hypoteser som bör testats empiriskt, men det skulle kunna 

förklara den aktuella studiens till synes motstridiga resultat. 

På grund av de statistiska analysernas intressanta, och delvis signifikanta, resultat 

motiveras ytterligare analyser av de kontinuerliga mätningarna för att utröna kausala effekter. 

Studien utformades som en multiple-baseline design across subjects med tre baslinjegrupper 

http://www.sciencedirect.com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0005796712001787#bib10
http://www.sciencedirect.com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0005796712001787#bib26
http://www.sciencedirect.com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0005796712001787#bib21
http://www.sciencedirect.com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0005796712001787#bib21
http://www.sciencedirect.com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0005796712001787#bib15
http://www.sciencedirect.com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0005796712001787#bib17
http://www.sciencedirect.com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0005796712001787#bib27
http://www.sciencedirect.com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0005796712001787#bib10
http://www.sciencedirect.com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0005796712001787#bib26
http://www.sciencedirect.com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0005796712001787#bib21
http://www.sciencedirect.com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0005796712001787#bib21
http://www.sciencedirect.com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0005796712001787#bib15
http://www.sciencedirect.com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0005796712001787#bib17
http://www.sciencedirect.com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0005796712001787#bib27
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och två deltagare i varje grupp. Multiple-baseline är en single-case-metod som är att föredra 

vid studier där interventionen är svår eller oetisk att reversera, alltså där svårigheter föreligger 

att genomföra en A-B-A-B-design eller liknande designer. Multiple-baseline-designen kan 

beskrivas som en A-B-design där A (baslinjen) är olika lång för olika försökspersoner och 

effekten av interventionen därmed kan utvärderas, och kausala slutsatser kan dras, på grund 

av att de olika deltagarnas skattningar är oberoende av varandra och att interventionen 

introduceras vid olika tidpunkt. Det har riktats en del kritik mot multiple-baseline-designen 

och det faktum att analysen primärt görs genom att visuellt granska data och dra slutsatser 

kring studiens resultat. Detta anses problematiskt eftersom det dels inte finns tydliga riktlinjer 

för hur denna analys bör genomföras, och dels eftersom bara de resultat som visar på stora 

skillnader bedöms som signifikant förändrade, detta utesluter de studier som visar på små 

skillnader (Kazdin, 1981). Detta kan tänkas vara aktuellt i studiens resultat då de visuella 

analyserna endast visade på tendenser i förväntad riktning, medan de statistiska analyserna 

däremot visade på små signifikansvärden och relativt stora effektstorlekar. Detta motiverar 

ytterligare varför det är viktigt att komplettera de visuella analyserna med statistiska analyser. 

Enligt Barlow et al., (2009) ska de kontinuerliga mätningarna vara specifika, 

observerbara och replikerbara. Den aktuella studien har en del brister kring dessa krav, 

framför allt kan specificiteten och observerbarheten ifrågasättas. Eftersom studien syftar till 

att mäta just inre beteenden (upplevelse av stress och psykisk ohälsa) så är dessa krav 

orimliga att uppfylla i den aktuella studien. Den mätmetod som valdes ut för att tillgodose 

kravet på kontinuerliga mätningar var två items från DASS-21. Vidare resonerar Barlow et 

al., (2009) kring vikten av att standardisera inhämtandet av de kontinuerliga mätningarna. 

Detta säkerställdes genom att deltagarna fick exakt samma mejl om att fylla i formulär, och på 

exakt samma tidpunkt. Det ska dock poängteras att deltagarna hade möjligheten att fylla i 

formulären i vilken kontext de ville, vilket kan ha påverkat resultaten.  
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Ingen av de tre grupperna uppvisar det mönster som är önskvärt i en multiple-baseline 

design för att säkerställa kausalitet, men det finns tendenser till ett kausalt samband, det vill 

säga att det finns en skillnad i de kontinuerliga mätningarna före och efter interventionen. 

Sammanfattningsvis uppvisade grupperna små skillnader i medelvärde mellan de olika 

faserna, trenderna uppvisade resultat i svagt fördelaktig riktning, medan nivå och 

latensaspekterna inte följde de mönster man kan förvänta sig i en multiple-baseline design. 

Grupperna försämrades istället generellt något under interventionen för att sedan sjunka i 

självskattad stress i slutet av, eller efter, interventionen. Detta kan sannolikt förstås genom att 

interventionen är något krävande och kan, speciellt för stressade individer, uppfattas som 

tidskrävande. Det är även på grund av denna aspekt av behandlingen som nivå- och 

latensanalyserna inte anses vara relevanta. På grund av detta resultat är det svårt att fastställa 

tydliga kausala samband, men resultatet bedöms ändå visa på tendenser i förväntad riktning.  

En annan anledning till att de kontinuerliga mätningarna inte uppvisade det förväntade 

mönstret skulle kunna tillskrivas mätmetoden. Den aktuella studien har använt sig av två 

frågor på DASS-21, som berör stress, för att säkerställa de kontinuerliga mätningarna och 

följa utvecklingen av deltagarnas stressnivå. Dessa frågor besvarades tre gånger i veckan. Det 

vore en förbättring av studien att använda ett mått som besvarades varje dag, för att få ett mer 

känsligt instrument att använda i de visuella analyserna. Vidare vore det även intressant att 

använda sig utav mer overta mått på stress, som exempelvis beteendemått. Dessa 

beteendemått skulle kunna bestå av frekvens av något/några stress- och/eller 

återhämtningsbeteenden. Det vore även intressant att lägga till en daglig mätning av 

biologiska markörer, som kortisolnivåer i saliv.  

Ytterligare en eventuell metodologisk felkälla i samband med multiple-baseline 

designen handlar om längden på baslinjen. Enligt Kazadin (1981) bör baslinjen stabiliseras 

innan interventionen introducerats. Detta krav är uppfyllt för grupp 2 och 3, men tyvärr var 
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detta inte möjligt att ta hänsyn till för grupp 1 på grund av tidsbrist att genomföra studien. 

Barlow et al. (2009) menar dock att ett minimum för baslinjen är tre mätpunkter vilket den 

aktuella studien uppfyller.  

Utöver de statistiska och visuella analyserna, sammanställdes även de veckovisa 

mätningarna för varje baslinjegrupp. Den generella psykiska hälsan, mätt med GHQ, sjönk för 

samtliga baslinjegrupper. Denna skala mäter stress, ångest och nedstämdhet och sjönk med 

41, 43 respektive 54 procent för de olika grupperna mellan förmätningen och 

uppföljningsmätningen. Denna förbättring av generell psykisk hälsa framträdde även i de 

statistiska analyserna som visade signifikanta skillnader och medelstor effektstorlek. 

Även upplevd stress, mätt med DASS-21, sjönk för grupperna. Detta var främst tydligt 

i grupp 1 och 3, där minskningen var 64 respektive 57 procents förbättring. Även denna 

förbättring bekräftas genom de statistiska analyserna. För grupp 2 var förbättringen bara 12 

procent. Detta kan jämföras med att DASS i sin helhet sjönk med 43 procent i grupp 2, vilket 

då kan tillskrivas en förbättring av ångest och depressiva symptom.  

Livskvalitén, mätt med SWLS, förbättrades något för grupp 2 och 3, men försämrades 

marginellt för grupp 1. Det är värt att notera att trots stor förbättring i måtten DASS-21 och 

GHQ så visar resultaten endast på blygsamma förbättringar för livskvalité. I viss mån kan 

detta förklaras med att flera deltagare skattade hög livskvalité vid förmätningen och att det 

därmed fanns mindre rum att förbättras. Exempelvis skattade grupp 1 (som försämrades 

något) motsvarande ”hög livskvalité” vid förmätningen. Försämringen skulle kunna förklaras 

med regression till medelvärdet. Psykologisk flexibilitet uppvisade liknande förändringar som 

livskvalité. 

För att kunna generalisera studieresultat till en bredare population är det viktigt att 

urvalet sker slumpmässigt i denna population. Rekrytering- och urvalsförfarandet i den 

aktuella studien uppvisar ett flertal hot mot den externa validiteten. Deltagarna rekryterades 
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genom personliga kontakter i primärvård och företagshälsovård, samt via studentmejl. Urvalet 

kan även ses som ett ja-sägarurval då de intresserade var tvungna att själva anmäla sig via en 

Internet-anmälan. Det kan även diskuteras kring huruvida inklusion- respektive 

exklusionskriterierna var rimliga eller för breda/snäva. Det är dock viktigt att understryka att 

den aktuella studien inte har som syfte att generalisera till en bredare befolkning, utan har en 

mer utforskande karaktär. Det var en jämn fördelning mellan könen, och samtliga deltagare 

fullföljde studien i dess helhet. 

Eftersom varje behandling utformades delvis individuellt efter varje deltagares unika 

livssituation och problemformulering kan detta ha påverkat effekten av den oberoende 

variabeln på olika sätt. Det fanns även complience-variation bland deltagarnas utförande utav 

hemuppgifter, vilket kan ha påverkat effekten av interventionen. I en meta-analys av 

Nikolaos, Frank och Kevin (2000) konkluderas det att hemuppgifter, och om de utförs eller ej, 

har en effekt på behandlingsutfall. 

En annan aspekt av den oberoende variabeln är behandlarens bristande erfarenhet i att 

utföra FACT. Det är viktigt att behandlare har goda kunskaper och färdigheter i den metod 

denne utför. Detta har i den aktuella studien hanterats genom att behandlaren fått regelbunden 

handledning av en leg. psykolog med FACT-erfarenhet. Ytterligare ett sätt att hantera detta 

problem på hade varit att filma sessionerna och låta oberoende forskare skatta huruvida 

behandlaren faktiskt utförde FACT och med vilken kvalité detta utfördes.  

De formulär deltagarna fyllde i veckovis uppfattades som omfattande av flera 

deltagare, det faktum att de fyllde i dessa formulär en gång i veckan i 10-12 veckor 

uppfattades även detta som omfattande. Deltagarna har dock ihärdigt fyllt i formulären och 

det ansågs värdefullt att följa utvecklingen vecka till vecka för att utröna skillnader mellan 

baslinjefas, interventionsfas och eftermätningsfas. Det finns hot mot den interna validiteten i 

att det kan ha funnits en uttröttningseffekt och att deltagarna därmed inte fyllde i formulären 
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på ett likartat sätt genom studiens gång. Det finns vidare ytterligare ett tydligt hot mot 

studiens interna validitet genom reaktivitet. Detta innebär att mätinstrumenten leder till någon 

typ av inlärning eller förändring i de beroende variablerna som inte har att göra med den 

oberoende variabeln. I detta fall kan det exempelvis handla om att deltagarna börjar reflektera 

över sitt beteende och förhållningssätt till stress bara genom att behöva svara på frågor kring 

det.  

Eftersom det inte, i författarens vetskap, finns några studier på hur en FACT- 

intervention påverkar stress går det inte att direkt jämföra den aktuella studiens resultat med 

tidigare studier. Det finns dock flera studier som har visat att ACT är effektivt för att behandla 

stressproblematik, (se exempelvis Brinkborg et al., 2011; Flaxman & Bond, 2010a; Flaxman 

& Bond, 2010b), den aktuella studiens resultat går alltså delvis i linje med tidigare studier 

kring ACT och stress.  

Sammanfattningsvis åskådliggör denna studie att en FACT-intervention på fyra 

sessioner á 30 minuter kan ha effekt på upplevd stress, generell psykisk ohälsa, ångest och 

nedstämdhet. Studien visade även att deltagarnas livskvalité ökade marginellt, likaså den 

psykologiska flexibiliteten, dock inte signifikant. Trots den aktuella studiens högst begränsade 

tidsomfång kunde alltså signifikanta skillnader på generell psykisk ohälsa, stress, ångest samt 

depression urskiljas och tendenser till förändringar i livskvalité och psykologisk flexibilitet. 

Det bör framhållas att samtliga beroendevariabler förbättrades mellan eftermätningen och 

uppföljningsmätningen, vilket understryker vikten av längre uppföljningstider. På grund av 

resultatet av den visuella analysen är det svårt att tolka kausalitet, alltså om det var den 

oberoende variabeln som ansvarade för förändringen i de beroende variablerna. Studien bör 

tolkas i ljuset av detta. 

Således har studiens explorativa syfte uppfyllts och delvis fått stöd för de 

frågeställningar som sattes upp för studien. På grund av bristen på psykologisk behandling i 
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den svenska vården krävs det att den tillgängliga vården är kostnadseffektiv, tidseffektiv och 

verksam. Den aktuella studien är ett steg i rätt riktning på vägen mot dessa mål. Studien har 

en tydlig klinisk relevans och resultatet motiverar framtida forskning kring effekten av FACT 

på psykisk ohälsa. Dessa framtida studier bör då idealt utformas som experimentella 

randomiserade kontrollerade studier där man även inkluderar ett större urval, jämförelse med 

annan verksam behandling och har längre uppföljning.   
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Appendix 

 

Appendix 1: Studieanmälan via universitetsutvecklad formulärwebbsida, information om 

studien samt informerat samtycke till deltagande.  
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Appendix 2: Behandlingsprotokoll. 
 

 

Behandlingsprotokoll 4 x 30 min, FACT 

 

På sessionen Hemuppgift(utöver formulär) 

Session 1 Kort psykoedukation om stress och koppling till ACT. 
Introduktion till FACT. 
 
Fokuserad intervju – kreativ hopplöshet. 

1. Vad hoppas du att få ut av det här? 
2. Vad har du testat för att hantera det? 
3. Fråga om Jobb/familj/relation/socialt/ta hand om 

sig/fritid. Stanna när du får napp.  
4. Hur har det fungerat för dig? 
5. Vad har det kostat dig?   

Mindfulnessövning. Andningsankaret.  
 
Gå igenom Bull´s eye och livsvärderingar. 
 
Sammanfatta och ge material för hemuppgift 

Bull´s eye 
Mindfulness dagligen vid olika tillfällen 
 
Läsa text om stress (psykoedukation) 

Session 2 Frågor om stress?  
 
Hur gått med Andningsankaret? 
 
Kompassövningen.  

 Vilka är dina värden (från bull´s eye) 

 Nuvarande strategier? Vad har du testat? Hur 
hanterar du detta idag? Vad leder detta till? 
(Diskrepans mot värden?) 

 ”Dragkamp med ’monstret’.” (eller liknande om det 
går basera på fp erfarenheter) 

 Vad göra för att ta steg i värderad riktning nu (även 
om monstret är kvar)? 

 Utforma i beteendeexperiment i bull´s eye. 
 

Sammanfatta och ge material för hemuppgift 

Andningsankaret dagligen vid olika tillfällen.  
 
Beteendeexperiment i värderad riktning.   

Session 3 Hur gått med mindfulness?  
 
Hur gick beteendeexperimentet? Utforma nytt 
beteendeexperiment. 
 
ACT-övning utifrån det fp behöver (närvaro, öppenhet eller 
engagemang).  
 
Sammanfatta och ge material för hemuppgift 
 

Andningsankaret dagligen vid olika tillfällen.  
 
Beteendeexperiment i värderad riktning.  

Session 4 Hur har det gått med mindfulness? 
 
Beteendeexperimentet? 
 
Vidmakthållandeplan 
 

 


