
  ACT/FACT beteendeanalys 

STRESSMOTTAGNINGEN.SE  KERSTIN JEDING 

         <=        Inflexibilitet 
OHÄLSA Skatta från  

0 till 10 

Flexibilitet         => 
MENINGSFULLT LIV 

I dåtid eller framtid 

Svarar med hur det brukar vara, kan vara 

eller hur han hoppas det skulle vara eller 

borde vara osv. Bedöm om patienten kan 

komma i kontakt med nuet när du 

vägleder tex med följdfrågor (”Om du 

känner efter i magen just nu…”). 

Kontakt med 

nuet 

Kan ta in nuet 

Har lätt att svara hur det är just nu (tex ”just nu 

har jag inte så ont i huvudet, men under en 

vecka har jag…)   

Svag kontakt med Värderad Riktning 

Svarar ”vet inte” eller ”har aldrig tänkt 

så på det” när du frågar om vad som är 

viktigt eller meningsfullt i livet, eller 

kommer bara med något uppenbarare 

eller oreflekterat 

Kontakt med 

VR 

Stark kontakt med Värderad Riktning (VR) 

Har lätt att skilja ut vad som är 

viktigt/meningsfullt i livet från annat mindre 

viktigt.  

Impulsiv, passiv, kontra-produktiv 

När personen ska göra något, är hen 

antingen passiv, eller kontra-produktiv 

eller så impulsiv att hen inte kommer 

igång med aktiviteten, inte klarar att 

upprätthålla den, eller inte fullföljer. 

Engagerade 

handlingar 

Kan upprätthålla handlingar i Värderad 

Riktning 

Personen kan ta på sig en uppgift och utföra 

den, alltså självständigt samordna och styra sina 

egna handlingar mot ett uppsatt mål. 

Fastnat i begränsande berättelse/r om 

sig själv 

”Smärtan definierar vem jag är”  

Hänvisar till tankar om sig själv som 

orsaker till att begränsa sig själv: Jag är 

ju en känslig person så jag kan aldrig… 

Jag har ju alltid varit så blyg så det 

fungerar inte för mig att… osv 

Har svårt att ta ett annat perspektiv på 

sina egna berättelser/tankar om sig själv.  

Jaget som 

observatör 

Kan ta ett steg tillbaka och observera 

eventuella berättelser  

”Jag är den som har smärtan” (jag är arenan 

som mina olika upplevelser av alla slag utspelar 

sig på) 

Kan reflektera mer över egna ohjälpsamma 

beskrivningar: ”Jag har ju alltid sagt att jag är 

så blyg, men det hjälper ju inte mig direkt när 

jag vill…”, ”Jag brukar ju säga att jag är 

positiv, men det är jag ju inte alltid och det 

säger inte allt om mig” 

Sammansmält med upplevelser 

”Jag är värdelös” 

Blir starkt påverkad av sina upplevelser, 

istället för att kunna notera dem eller 

notera att de är flyktiga eller kunna 

beskriva dem som tankar/känslor/ 

kroppsförnimmelser som går att 

observera. 

 

Defusion 

Kan ta ett steg tillbaka och observera 

upplevelser 

Just nu har jag tanken ”Jag är värdelös” 

Skiljer på att ha en tanke/upplevelse och 

innehållet i den.  

Undviker upplevelser  
(ex tankar, känslor och kroppsförnimmelser) 

Vägrar att utsätta sig för saker som 

väcker ångest, utlöser smärta eller annat 

obehag, vill bli av med obehaget först, 

och sen göra. Undviker, distraherar sig, 

dövar, kontrollerar obehag på olika sätt.  

Acceptans 

Accepterar upplevelser  
(ex tankar, känslor och kroppsförnimmelser) 
Kan lägga märke till ett obehag utan att 

undvika/försöka kontrollera det. Kan tex ha ett 

obehag OCH välja att göra något samtidigt (Jag 

vill gå på fest OCH jag har ångest).  
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