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Liebowitz Self-Rated Disability Scale 
En psykometrisk utprovning av en självskattningsskala för social funktionsnivå och 

dess användning vid behandlingsutvärdering. 
 

Anna Christensen 
 
 
 

Psykometriska egenskaper presenteras från en nyöversatt 
självskattningsskala för funktionsnedsättning vid social fobi. Liebowitz 
Self-Rated Disability Scale (LSRDS) avser att undersöka hur 
ångestproblem kopplade till olika funktionsområden hindrat normal 
funktion dels de senaste två veckorna och dels när det varit som värst i 
livet. LSRDS har acceptabel test-retest reliabilitet och god intern 
konsistens. Den diskriminativa valideten i LSRDS är god i jämförelse 
mellan normalgrupp och klinisk grupp. I samband med en kognitiv 
beteendeterapeutisk behandling av åtta individer med social fobi har 
skalan provats och förefaller fånga förändringar i funktionsförmåga. 
Skalan föreslås preliminärt som komplement till andra skattningsformulär 
vid utvärdering av behandling vid social fobi. 
 
Nyckelord: social fobi, psykisk funktionsnivå, Liebowitz Self-Rated 
Disability Scale. 
 
 
 
 
 

Inledning  
 
 
Social hälsa och social funktionsnivå 
 
När vi talar om hälsa går associationerna ofta mot fysisk och psykologisk hälsa. Dessa 
begrepp har definierats och studerats och det är exempelvis lätt att ta fram statistik på 
livslängd, sjukdomsprevalens, suicidtal och arbetslöshet i olika länder. Att se hur social 
hälsa kompletterar hälsobegreppet är kanske inte lika lätt. Individer som är socialt 
välintegrerade tenderar dock att leva längre och har möjligen lättare att återhämta sig 
efter sjukdom (McDowell & Newell, 1996). 
 
Behovet att förstå och mäta social hälsa har ökat i takt med att man alltmer går ifrån 
institutionsvård till ett samhällsintegrerat arbetssätt. Med det perspektivet behandlas inte 
enbart de fysiska eller psykiska symtomen utan det är även viktigt att människor är 
integrerade i ett socialt sammanhang. För att kunna göra bedömningar hur en människa 
fungerar socialt är det vanligt att utgå från anpassningsförmåga, förmåga till att agera i 
olika roller i samhället och socialt stöd.  
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Kraven på social anpassning följer en människa genom hela livet, i den primära familjen, 
i utbildningssituationer och i arbetsliv. Olika livssituationer kräver att man hanterar olika 
roller vilket kan underlättas av interaktion med den sociala omgivningen. Social 
anpassningsförmåga kan undersökas genom att ta hänsyn till hur pass tillfredsställd 
människan är med sina relationer eller genom att studera hur hon fungerar i olika roller. 
Det finns problem med att definiera grad av social anpassning då det ställs olika krav på 
vad som anses normalt i olika kulturer och samhällsklasser. Hur en människa fungerar i 
olika roller är möjligen lättare att definiera där det är vanligt att utgå från arbete i 
hemmet, yrkesutövande, samhällsengagemang, relation till partner och som förälder och 
hur man fungerar i olika fritidsaktiviteter.  
 
Socialt stöd anses gynna positiv anpassning i de olika utvecklingsfaserna i en människas 
liv. Detta stöd definieras som tillgänglighet till andra människor där det finns förtroende 
och tillit och där man känner sig omhändertagen och respekterad. Vid mätning av socialt 
stöd är det vanligt att ta hänsyn till relationernas funktion och kvalitet snarare än antalet 
kontakter som kontaktnätet består av. 
 
Den internationella rekommendation som Världshälsoorganisationen (WHO) tagit fram, 
ICF - Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (Socialstyrelsen, 
2003), beskriver en människas fungerande utifrån kroppens funktioner och strukturer 
samt personens aktiviteter och delaktighet. Funktionshinder är det sammanfattande 
begreppet för funktionsnedsättning, strukturavvikelse, aktivitetsbegränsning och 
delaktighetsinskränkning. Den officiella svenska benämningen, psykiskt funktionshinder, 
är anpassad till ICF-terminologin. 
 
Nedsatt social funktionsnivå återfinns hos flera diagnoser såsom social fobi, depression 
och psykos (DiBartolo & Hoffman, 2001). Vid beskrivning av social fobi kan det ge en 
mer omfattande helhetsbild av problematiken om det tas hänsyn även till den sociala 
funktionsnivån. Huruvida ångest blir funktionshindrande får bedömas i varje enskilt fall 
eftersom individer hanterar ångestsymtomen och dess betydelse olika.   
 
Social fobi 
 
Social fobi eller social ångeststörning är en ångestproblematik som kan innebära 
omfattande lidande för den enskilde personen (Kessler, Chiu, Demler & Walters, 2005). 
Stravynski och Amado (2001) har beskrivit det socialfobiska beteendet i termer av 
undvikande, en reserverad hållning och sådant som personen inte gör. Situationer som är 
vitala för socialt fungerande upplevs ofta ångestväckande. Avancemang i yrkeslivet och 
utvidgning av det sociala eller personliga livsområdet är för många personer med social 
fobi svårt. Det är vanligt att ha relativt få sociala kontakter och i möten med andra 
kommer inte alltid känslor och åsikter fram och uttrycks. Många gånger är det svårt för 
omgivningen att förstå individernas svåra lidande.  
 
Social fobi tar sig uttryck i rädsla för situationer där man kan dra till sig andras 
uppmärksamhet, något som är förenat med starka ångestreaktioner. Rädslan som yttrar 
sig i prestationssituationer eller vid social interaktion, handlar om att bete sig på ett 
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förödmjukande sätt eller att visa symtom på ångest, vilket skulle leda till att förlora 
status eller självaktning. Efterhand utvecklas ett beteende där man undviker eller flyr de 
kritiska situationerna. På det personliga planet kan social fobi ta sig uttryck som låg 
självkänsla och tilltro till att klara av interpersonella relationer och i yrkeslivet där krav 
på socialt interagerande är vanligt, kan social fobi bli ett hinder att komma vidare i 
karriären (Kessler et al., 2005; Schneier, Johnson, Hornig, Liebowitz & Weissman, 1992; 
Phillips & Bruch, 1988).  
 
En studie publicerad 1990 av Sanderson, DiNardo, Rapee och Barlow visade att av 
personer med social fobi där medelåldern var lite över 30 år, hade 50 % aldrig gift sig. 
Detta var betydligt fler än personer med andra ångeststörningar som paniksyndrom där 
36 % aldrig gift sig och generaliserad ångeststörning där 18 % aldrig gift sig.  
 
Lidandet som diagnosen innebär, medför att personer med social fobi ofta skattar sin 
livskvalitet väldigt lågt (Safren, Heimberg, Brown & Holle, 1997). Suicidförsök är 
vanligare hos personer med social fobi i jämförelse med personer utan psykiatrisk 
störning (Schneier et al., 1992). Samma studie visade att social fobi ökade risken för andra 
psykiatriska diagnoser, däribland alkoholmissbruk, drogmissbruk och andra 
ångeststörningar.  
 
Olika definitioner som handlar om social fobi har formulerats de senaste 40 åren och 
denna utveckling kan exempelvis följas i de olika utgåvorna av Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders som ges ut av American Psychiatric Association. 1980 fick 
social fobi ett eget diagnoskriterium (DSM-III; American Psychiatric Association, 1980) 
från att i tidigare utgåvor definierats som en specifik fobi. Den senaste utgåvan (DSM-
IV, American Psychiatric Association, 1994) föreslår att social fobi delas upp i specifik 
social fobi eller i generaliserad social fobi. Specifik social fobi begränsar sig till rädsla för 
enstaka sociala situationer medan generaliserad social fobi innebär påverkan i flertalet 
sociala situationer och på social funktionsförmåga. Axel II kriteriet för fobisk 
personlighetsstörning kan vara en tilläggsdiagnos.  
 
En möjlig utveckling är att benämningen social ångeststörning kan komma att ersätta 
diagnoskriterierna specifik social fobi och generaliserad social fobi som vanligen används 
idag, för att bättre beskriva den genomgripande funktionsnedsättning diagnosen innebär 
(Liebowitz, Heimberg, Fresco, Travers & Stein, 2000). 
 
Prevalensen i den heterogena gruppen av personer med social fobi varierar i svenska 
undersökningar mellan 7-13,3 % (Furmark, 2002). I replikeringen av National 
Comorbidity Survey (Kessler et al., 2005) var livstidsprevalensen för att någon gång ha 
lidit av social fobi 12,1% och därmed en av de vanligast förekommande diagnoserna efter 
depression, alkoholmissbruk och specifik fobi.  
 
Social fobi verkar vara något vanligare bland kvinnor och utvecklas ofta under 
tonårsperioden (Kessler et al., 2005; Kessler et al., 1994). Personer med generaliserad 
social fobi tenderar att ha utvecklat symtomen tidigt i livet och förutom den större 
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funktionsnedsättning de erfar i utbildningssituationer, arbetsliv och i 
parbildningssituationer än personer med specifik social fobi, är depressioner vanligare hos 
denna grupp (Mannuzza et al., 1995). Komorbiditet med fobisk personlighetsstörning är 
vanligare hos personer med generaliserad social fobi än hos personer med specifik social 
fobi (Heimberg, 1996). 
Etiologin till social fobi är ännu inte helt känd. Den sårbarhetsmodell som idag används 
omfattar olika orsaksfaktorer där såväl miljömässiga som genetiska komponenter ingår. 
Tidig blygsel, skräckfyllda upplevelser av socialt misslyckande som mobbing, kylig, 
överbeskyddande eller dominerande uppväxtmiljö och traumatiska livshändelser kan 
ligga bakom problemen (Ollendick & Hirshfeld-Becker; 2002 Hudson & Rapee, 2000).  
 
Hur genetisk predisposition samverkar med miljömässiga faktorer är inte klarlagt. 
Genetiska faktorer kan förekomma och i två tvillingstudier har man funnit ökad frekvens 
av social fobi hos kvinnor (Kendler, Myers, Prescott & Neale, 2001; Kendler, Neale, 
Kessler, Heath & Eaves, 1992). Flera familjestudier påvisar att social fobi eller blyghet 
är vanligt även hos släktingar till personer med social fobi (Cooper & Eke, 1999; 
Mannuzza et al., 1995; Fyer, Mannuzza, Chapman, Liebowitz, & Klein 1993;). Dessa 
studier redovisar inte klart om det är familjemiljön med överbeskydd, modellinlärning 
och få tillfällen till social exponering eller genetiska faktorer som påverkat utvecklingen 
av social fobi. Hudson och Rapee (2000) framhåller hypotesen att den bakomliggande 
faktorn i familjestudier är familjemiljön snarare än genetiska faktorer.  
 
Det kan finnas en neurobiologisk sårbarhet för stress och ångestreaktioner hos personer 
som utvecklar ångestproblem, där dopamin och serotonin är de viktigaste 
transmittorsubstanserna (Tillfors, 2001; Bell, Malizia & Nutt, 1999). Amygdala är en 
viktig del av det system som tolkar fara och triggar igång aktivitet i det sympatiska 
nervsystemet. En överkänslighet i amygdala hos vissa personer skulle kunna vara en 
sårbarhetsfaktor (Tillfors, 2001). 
 
Behandlingsmodeller 
 
Kognitiv beteendeterapi är en tidsbegränsad nutidsorienterad psykoterapi som ämnar att 
utöka  klienternas kognitiva och beteendemässiga kompetens, så att de kan fungera bättre 
i kontakter med andra människor. Terapeuten och klienten arbetar aktivt tillsammans för 
att hitta lösningar på problem som klienten presenterar. Vid behandling av social fobi är 
kognitiv beteendeterapi den icke-farmaceutiska behandlingsform som funnit stöd i 
randomiserade kontrollerade studier (Heimberg, 2002; Chambless & Ollendick, 2001). I 
behandlingen rekommenderas såväl kognitiva som beteendemodifierande interventioner 
som exponeringstekniker och social färdighetsträning. Behandlingen kan ske i grupp 
(Turk, Heimberg & Hope, 2001) där identifiering med andra är möjlig och olika sociala 
interaktionsexperiment med hjälp av gruppmedlemmarna kan genomföras.  
 
Kognitiva interventioner utgår från forskning som sett att det är viktigt att ifrågasätta de 
tankar klienterna har om sig själva och de sociala situationer de fruktar (Rapee & 
Heimberg, 1997; Clark & Wells, 1995). Genom att terapeuten ifrågasätter felaktiga 
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uppfattningar om den fruktade faran i sociala situationer, de negativa förväntningarna på 
utfallet av dessa och den felaktiga bearbetningen om utfallet av sociala situationer, kan 
en kognitiv omstrukturering ske. Terapeuten lär klienten att identifiera tankar före, under 
och efter ångestväckande situationer, utvärdera dem med hjälp av sokratisk dialog eller 
beteendeexperiment och utifrån detta dra alternativa slutsatser.  
 
Exponeringstekniker används för att hjälpa klienten att möta de situationer de fruktar och 
att stanna kvar i dem, så att habituering och utsläckning av ångestreaktionen kan ske. I 
behandlingen utformar klient och terapeut en ångesthierarki för de sociala situationer 
som klienten upplever ångestprovocerande. Utifrån denna arbetar klienten sedan först 
med att möta de minst ångestväckande situationerna genom tankeövningar, rollspel och 
genom att konfrontera situationen utanför terapirummet. Allteftersom klientens ångest 
reduceras och känslan av att behärska situationerna ökar, kan situationer längre upp på 
ångesthierarkin genomarbetas. Wells & Papageorgiou (1998) fann att genom att 
bibehålla uppmärksamhetsfokus på den fruktade situationen genom hela 
exponeringsövningen, ökade effekten. 
 
Social färdighetsträning vid social fobi bygger på hypotesen att personer med social fobi 
har sociala färdighetsbrister. Denna hypotes har inte entydigt kunnat styrkas i studier. 
Begreppet sociala färdigheter har varit svårt att definiera (McFall, 1982; Curran, 1979) 
och behandlingar som genomförts där social färdighetsträning har ingått har inte heller 
gett entydiga resultat på att färdighetsträning haft effekt (Wlazlo, 1990). Det finns dock 
studier som stöder att socialt ångestfyllda personer underskattar sin förmåga att bete sig 
väl i prestationssituationer (Rapee & Lim, 1992).  
 
Kognitiv terapi  
 
Psykologisk behandling för social fobi som bygger på kognitiva interventioner har 
utvecklats efter kognitiva modeller som rör vidmakthållandet av social fobi (Rapee & 
Heimberg, 1997;  Clark & Wells, 1995). Beteendeexperiment som används i den 
kognitiva behandlingen syftar främst till att belysa hur dysfunktionella kognitioner 
verkar.  De beskriver huvudproblemet för personer med social fobi som att de vill 
framstå för omgivningen på ett visst sätt men att de samtidigt är osäkra på sin egen 
förmåga till detta. Negativa och självkritiska tankar kopplas till sociala situationer som 
aktiverar ett automatiskt och reflexivt ”ångestprogram”. Rädslan för att bli negativt 
utvärderad ses som ett kognitivt utlöst fenomen och behandlingen fokuserar på de 
tankemönster som omger sociala interaktioner.  
 
Kognitiv terapi i grupp har jämförts med individuell behandling (Stangier, Heidenreich, 
Peitz, Lauterbach & Clark, 2003) där den individuella behandlingen delvis var mer 
verksam och författarna sammanfattningsvis föreslår individuell behandling som mer 
effektiv. I bägge behandlingarna har beteendeexperiment använts för att testa klienternas 
felaktiga uppfattningar om sig själva, men studierna har inte kunnat klargöra om det är 
de kognitiva komponenterna eller beteendemodifieringen som verkat i behandlingarna.  
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I en randomiserad kontrollerad studie jämfördes behandling av personer med 
generaliserad social fobi, där en grupp fick kognitiv terapi, en andra grupp fick 
farmaceutisk behandling med SSRI (selective serotonin reuptake inhibitor) samt 
instruktioner om självexponering och en tredje grupp fick placebo samt instruktioner om 
självexponering. På mått som mäter social fobi var det gruppen som fick kognitiv terapi 
som förbättrades mest av de tre efter 16 veckors behandling. Kognitiv terapi fortsatte att 
vara den bästa vid 12-månaders uppföljning på de mått som mäter social fobi. På mått 
som mäter sinnesstämning var det ingen större skillnad mellan de tre grupperna. 
Effektstorleken före och efter behandling var 2,14 för kognitiv terapi och 0,92 för SSRI-
behandlingen och vid 12-månadersuppföljningen var effektstorleken 2,53 respektive 1,36 
(Clark et al., 2003). 
 
Den kognitiva modellen som föreslås av Clark har jämförts med andra 
behandlingsmodeller för att hitta de mest effektiva behandlingskomponenterna.  
Wells et al., (1995) fann att genom att utesluta säkerhetsbeteenden i ångestväckande 
situationer, påskyndades förändring av självuppfattning och den efterföljande 
ångestreduceringen. En liknande effekt framkom i en studie där klienterna skiftade från 
uppmärksamhet mot inre upplevelser till yttre fokus (Wells & Papageorgiou, 1998). 
Harvey, Clark, Ehlers och Rapee (2000) fann att videoinspelning med feedback var mer 
effektiv om den föregicks av kognitiv förberedelse där felaktiga självuppfattningar 
tydliggjordes. I en svensk replikering av den sistnämnda studien fann Kim, Lundh och 
Harvey (2002) liknande resultat. Personer med social fobi erhöll en behandling där de 
fick framföra ett kortare tal med videoinspelning och en upprepning av proceduren efter 
30 minuter. De personer som erhållit kognitiv förberedelse före videofeedback hade en 
bättre generaliseringseffekt vid den upprepade inspelningen. 
 
Clark och Wells kognitiva modell för social fobi 
 
Trots att personer med social fobi ständigt utsätts för sociala situationer med andra 
människor, sker oftast inte spontant en utsläckning av ångestreaktionerna i kontakten 
med de fobiframkallande situationerna. Personer med ormfobi, klaustrofobi och andra 
typer av fobier kan lättare undvika situationer där de fobiska objekten kan dyka upp och 
det upprepade undvikandet kan förklara varför den fobiska rädslan vidmakthålls. Hur 
kommer det sig då att den sociala fobin fortlever, trots att en exponering för de fruktade 
sociala situationerna oundvikligen sker då social interaktion är omöjlig att undvika? 
 
I den kognitiva modell som Clark och Wells (1995) presenterar tar de fasta på den 
kognitiva bearbetningen av sociala situationer som förklaring till varför personer med 
social fobi inte tar sig ur det hämmande mönstret.  
 
När en person med social fobi kommer in i en fruktad social situation aktiveras inlärda 
tankemönster om sig själv och omvärlden. Dessa antaganden kan handla om att man 
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själv har höga krav på hur man ska vara i sociala situationer och till exempel vill framstå 
som intelligent och måste ha något intressant att säga. Antagandena kan även handla om 
konsekvenser av hur man handlar, som att om jag har en annan åsikt kommer de inte att 
tycka om mig eller om mina händer skakar kommer de att tycka att jag är konstig. 
Tankar om att vara annorlunda, tråkig, dum och en person som man inte kan tycka om är 
också vanliga. Dessa tankemönster stimulerar till negativa tolkningar av sociala 
situationer och svårtolkade signaler från omgivningen tolkas ofta som tecken på att andra 
människor är kritiska. När en social situation tolkas på det här sättet, sätts en 
ångestreaktion igång som svar på att situationen upplevs som farlig.  
 
När personen med social fobi tror att det finns en fara att bli kritiserad eller att bli 
negativt utvärderad, skiftas fokus i uppmärksamheten från omgivningen till att observera 
sig själv, hur kroppen reagerar och hur detta måste uppfattas av andra människor. Denna 
fokus mot sig själv på om man exempelvis rodnar, skakar, hur fort hjärtat slår och hur 
väl detta syns utåt, gör det svårt att ta in information från omgivningen. Självbilden av 
hur man tror sig framstå för andra i sociala situationer, bygger därför på den känsla man 
hade i situationen och inte på det som faktiskt hände runtomkring. En känsla av att 
händerna skakar kan ge föreställningen att händerna skakar våldsamt och väl synligt för 
andra. Det är även vanligt att få bilder av hur man måste framstå ur andra människors 
perspektiv, där de egna ångestkänslorna tros vara tydligt observerbara för andra. Den 
egna uppmärksamheten mot känslorna skapar i sin tur en förstärkning av föreställningen 
att man är annorlunda och ointressant.  
 
För att undvika negativ återkoppling från omgivningen används ofta säkerhetsbeteenden 
för att hindra den tänkta katastrofen att inträffa. Eftersom den fruktade katastrofen sedan 
inte kom, upplevs säkerhetsbeteenden vara redskap att ta till för att minimera risken att 
det fruktade inträffar. 
 
Säkerhetsbeteenden kan vara mentala inre processer som att memorera det man ska säga 
och i sitt inre gå igenom det man sagt för att kolla att allt kom med. När man sedan 
tänker på situationen efteråt tillskriver man memorerandet och kontrollerandet det som 
gjorde att det gick bra. Beteendemässiga säkerhetsbeteenden kan ta sig uttryck i att ha 
polotröja för att hindra att rodnad syns på halsen eller att stå och gunga när man talar för 
att lindra ångestkänslan. Ögonkontakt kan upplevas ångestväckande och att därför 
undvika detta och titta ut genom fönstret eller i anteckningarna, kan ge en känsla av att 
hantera situationen. De flesta säkerhetsbeteenden medför dock att uppmärksamheten 
riktas än mer mot sig själv och att det blir svårt att notera omgivningens beteenden. En 
del säkerhetsbeteenden tenderar också att dra till sig uppmärksamhet, som att vända sig 
bort när man dricker, för att det inte ska synas att händerna skakar. Säkerhetsbeteenden 
kan göra att personen med social fobi upplevs som distanserad och frånvarande. Andra 
människor kan tolka detta som att personen med social fobi inte tycker om dem och 
därför kanske inte bemöter dem så varmt och vänligt.  
 
De ångestsymtom som personer med social fobi kan få i sociala situationer upplevs ofta 
som misslyckanden. De fysiska tecknen på ångest med darrig röst, svettningar, et cetera 
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gör att de egna uppsatta målen för hur man ska vara i sociala situationer blir svåra att 
uppnå. De psykologiska symtomen på ångest med exempelvis tunnelseende och 
koncentrationssvårigheter hindrar också personen att uppfatta och bearbeta alla aspekter i 
situationen. Genom att vara överdrivet vaksam på ångestsymtomen och att de inte ska 
synas, kan effekten istället bli att de känns mer.  
 
Clark och Wells lyfter fram att personer med social fobi kan misstolka omgivningen och 
lättare än andra tar in negativa signaler från interaktioner som är svårtolkade och där 
ingen klar feedback kommer fram. Att tala inför publik upplevs vanligen som svårt för 
personer med social fobi. I dessa situationer kan det vara lätt att tolka bristen på 
nickningar och respons från publiken som ett negativt utfall på prestationen. Bristen på 
respons kanske istället handlar om att publiken funderar på det som sagts och tycker att 
ämnet är intressant.  
 
En del personer med social fobi har stark oro inför sociala sammankomster. De kan i 
detalj gå igenom en fruktad situation. När de tänker på situationen aktiveras den inlärda 
ångestreaktionen och tankarna tenderar att locka fram tidigare misslyckanden och tankar 
om att bli bortstött. Oron inför en social sammankomst, kan göra att man till slut inte går 
på en fest man är bjuden till eller kommer dit i ett tillstånd som gör det svårt att ha 
uppmärksamheten på annat än sig själv. Väl i situationen riktas uppmärksamheten mot 
detaljer och observation av sig själv, vilket gör det svårt att uppmärksamma helheten i 
situationen och de andra människornas reaktioner.  
 
Efter sociala interaktioner är visserligen ångestnivån reducerad men tankar på situationen 
kan leva kvar kopplat med den negativa känsla som minnet är präglat av. Post-mortem 
finns ibland hos personer med social fobi där de går igenom situationen i detalj och 
minnena färgas av den negativa självbilden. Vissa personer med social fobi erfar en 
känsla av skam efter sociala interaktioner efter det ångesten klingat av. I den 
sinnesstämningen är det lätt att plocka fram negativa detaljer från sociala 
sammankomster och självbilden av att inte klara av socialt samspel stärks ytterligare.  
 
Behandling som syftar till att bryta de vidmakthållande processerna 
 
Clark (2005) föreslår en behandling som syftar till att bryta de vidmakthållande 
processerna. För att åstadkomma förändring hos patienter med social fobi 
rekommenderas exponering kombinerad med en förändring i sättet att bearbeta den 
information som finns runt fruktade sociala situationer. Genom att terapeuten går igenom 
problematiska sociala situationer tillsammans med patienten och gör henne medveten om 
de mönster som vidmakthåller problemet, är det möjligt att komma ur dem.  
 
Clark rekommenderar att behandlingen börjar med att terapeuten går igenom episoder 
som inträffat nyligen tillsammans med patienten och att de analyserar dem utifrån en 
idiosynkratisk modell (figur 1).   



 

 

9 

 
 
Med utgångspunkt från modellen frågar terapeuten kring de tankar och föreställningar 
om negativa konsekvenser som patienten har i en specifik situation. Utifrån de tankar 
och konsekvenser som patienten föreställer sig frågar terapeuten sedan efter 
säkerhetsbeteenden med frågor som: När du befarade att det här skulle hända, vad gjorde 
du för att förhindra det? När några säkerhetsbeteenden noterats frågar terapeuten vidare 
kring var patienten hade sin uppmärksamhet i situationen med frågor som: När du känner 
att du blir uppmärksam på dina egna beteenden, vad blir du då medveten om?, Får du en 
bild av hur du tror du framstår för andra? De ångestsymtom som patienten fått i 
situationen noteras också. Med hjälp av pilar kan terapeuten belysa hur de olika delarna i 
modellen förstärker varandra.  
 
Clark rekommenderar att terapeuten går vidare med att genomföra rollspel där patienten 
medvetandegörs om var hon vanligen har sin uppmärksamhet och vilka 
säkerhetsbeteenden hon använder. Vid ett första rollspel får patienten använda sina 
vanliga säkerhetsbeteenden och uppmaningen att observera sig själv. I en upprepning av 
rollspelet får patienten agera utan säkerhetsbeteenden och lägga all sin uppmärksamhet 
på den andra personen i rollspelet. I samband med rollspelen rekommenderas att 
patienten skattar hur mycket ångest hon känner, hur ängslig hon tror hon ser ut och hur 
bra hon tycker det gick. Utifrån dessa situationer kan patienten ofta själv dra slutsatser 
om hur de invanda säkerhetsbeteendena och uppmärksamheten mot sig själv faktiskt gör 
att ångesten känns värre.  
 
När patienten förstått hur egna känslor används som främsta informationskälla för hur 
hon tror att hon framstår i sociala situationer är det dags att gå vidare med jämförelse 
mot objektiva informationskällor där video feedback rekommenderas. Genom att 
genomföra experiment där patienten agerar framför videokamera kan hon själv se hur 
hon ser ut. För att experimentet ska få önskad effekt föreslår Clark att patienten efter 
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inspelningen visualiserar hur hon tror att hon kommer att se ut på videon, att hon får 
beskriva hur olika beteenden kommer att se ut och att hon uppmanas att titta på videon 
som om det var en främling. Den kognitiva förberedelsen och video feedback syftar till 
att belysa att den egna självbilden kan vara missvisande. Terapeuten kan även belysa de 
säkerhetsbeteenden som används för att ytterligare bryta det invanda beteendemönstret.  
 
Nästa steg i behandlingen är att börja släppa säkerhetsbeteenden och skifta 
uppmärksamhetsfokus i hemuppgifter som görs mellan sessionerna. Patienten 
uppmuntras att i olika situationer notera andra människors respons och beteenden och 
utifrån denna information dra slutsatser om hur hon egentligen framstår. Exponeringarna 
utanför terapirummet bör i första hand inte gå ut på att en habituering ska ske, utan 
hemuppgifterna bör ha inriktningen att patienten omvärderar egna föreställningar om vad 
som kan hända i situationen. Eftersom personer med social fobi kan ha extremt höga 
förväntningar på sig själva om hur de ska vara i sociala situationer, kan det enligt Clark 
vara bra att göra experiment där patienten får notera andra människors respons samtidigt 
som hon gör något för henne själv otänkbart, som att släppa ett glas i golvet på en 
restaurang.  
 
Ältandet före och efter sociala interaktioner bör också behandlas. Genom att patienten 
blir medveten om egna tankemönster och i detalj går igenom dem med terapeuten kan 
fördelar och nackdelar med ältandet belysas. Patienten uppmuntras att sluta med ältandet. 
Inför muntliga presentationer kan det visserligen vara befogat att förbereda sig, men 
genom att genomföra experiment där patienten får begränsat med tid att förbereda sig 
kan man testa om lång förberedelsetid egentligen gör en presentation bättre. För patienter 
som har svårt att sluta med post-mortem kan det vara bra att de först tränar på att minnas 
detaljer som motsäger deras negativa självbild och att de försöker minnas hur de sett ut 
på videoinspelningarna.  
 
I samband med de beteendeexperiment som genomförs i behandlingen rekommenderar 
Clark att terapeuten samtidigt belyser de antaganden patienten har om sig själv. Genom 
kognitiva interventioner där terapeuten exempelvis hjälper patienten att problematisera 
en uppfattning om hur man ska vara och sätta den i relation till vad som är normalt, kan 
patienten omvärdera antaganden om sig själv som annars sällan klart uttalas. Ett 
antagande om att man är dum eller svår att tycka om kan bearbetas genom att patienten 
listar alla egenskaper som utmärker en sådan person och sedan ranka sig själv och 
personer hon känner utifrån dessa egenskaper. Genom att anteckna alla uttalanden från 
omgivningen som motsäger den egna negativa självbilden, kan patienten samla bevis 
mot sina egna fördomar om sig själv. Målet är att utifrån erfarenheterna av 
behandlingsinterventionerna forma en mer realistisk självbild. 
 
Självskattningsskalor vid undersökningar rörande social fobi 
 
Självskattningsformulär kan vara väldigt användbara vid undersökningar rörande social 
fobi (Herbert, Rheingold & Brandsma, 2001). Till skillnad från intervjubaserade skalor, 
kan klienten direkt återge effekter av behandling och formulären kan administreras vid 
flera tillfällen för att följa utvecklingen av behandlingen. Vid jämförelse mellan 
självskattade skalor och skattningar som gjorts av kliniker har det visat sig att 
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självskattade skalor används i större utsträckning och har bättre validitet (Heimberg, 
2002).  
 
De flesta skattningsskalor som designats för social fobi fokuserar på symtom snarare än 
grad av psykiskt funktionshinder (Schneier et al, 1994). Personer med social fobi som har 
liknande symtom och skattar graden av ångestsymtom på likartat sätt, kan dock ha stora 
skillnader i social funktionsnivå. Mått på psykiskt funktionshinder kan därför vara 
värdefulla komplement till skattningar av symtom relaterade till social fobi vid 
utvärdering av behandling. En svårighet i formulering av frågor kan vara att de 
förutsätter en jämförelse mellan en aktuell funktionsnedsättning och en tidigare normal 
funktionsförmåga. Dessa frågor kan vara svåra ett besvara för personer med social fobi 
som ofta har kroniska funktionshinder som börjat i tonåren. 
 
I vårdprogrammet för utredning av social fobi rekommenderas skattning av funktionsnivå 
i samband med att patienten utreds (Sjöblom et al., 2003). De bedömningsinstrument som 
föreslås är: Global Assessment of Functioning, GAF-skalan i DSM-IV (APA, 1994) och 
Sheehan Disability Scale (SDS; Sheehan, 1983).  
GAF är en skattningsskala där en kliniker bedömer patientens psykologiska, sociala och 
yrkesmässiga funktionsförmåga, där psykisk hälsa respektive psykisk sjukdom utgör de 
bägge polerna på att kontinuum från 100 – 0. Skalan har givna kriterier med 10 klasser 
och högre siffra indikerar högre funktionsnivå.  
SDS är en självskattningsskala som består av tre frågeområden rörande familj, arbete och 
social funktion beroende på emotionella problem den senaste månaden. SDC används 
vanligen för att skatta funktionsnivå vid olika ångestdiagnoser. 
 
Schneier et al. (1994) utformade tillsammans med Liebowitz självskattningsskalan 
Liebowitz Self-Rated Disability Scale för att kunna mäta funktionshinder vid social fobi 
utifrån behovet att bättre förstå omfattningen och typen av social funktionsnedsättning. 
Skalan visade sig ha goda psykometriska egenskaper både vad gäller intern konsistens och 
begreppsvaliditet. Den utprovades psykometriskt på en mindre normalgrupp utan social 
fobi och en klinisk grupp med social fobi, men någon upprepad mätning genomfördes 
inte. Medelvärden från den kliniska gruppens pågående- och livstidsskattningar var 
signifikant högre än normalgruppens skattningar. Den svenska översättningen av 
Liebowitz Self-Rated Disability Scale är inte tidigare psykometriskt utprovad med 
svenska normer och har inte prövats på personer med social fobi i Sverige. 

 
Studiens syfte och frågeställningar 
  
Syftet med studien har varit att genomföra en psykometrisk utprovning av LSRDS. 
Frågeställningen var att undersöka hur de psykometriska egenskaperna vad gäller 
reliabilitet och validitet fungerade på en normalgrupp.  
 
Studien har även syftat till att utvärdera behandlingseffekt mätt med LSRDS hos en 
klinisk grupp som fått kognitiv beteendeterapi omfattande fem sessioner med en 
uppföljningssession. En frågeställning var att undersöka om det skulle framkomma 
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kliniskt signifikanta förändringar i LSRDS efter behandlingen.  En andra frågeställning var 
att undersöka behandlingseffekten på LSRDS i jämförelse med andra självskattade mått 
på rädsla i sociala interaktionssituationer, grad av social ångest, rädsla för att bli negativt 
utvärderad, tro på den egna förmågan att klara av sociala situationer, depression, 
livskvalitet samt evalueringar kring egna beteenden i samband med videofeedback. 
 
 

 
Metod 

 
 
Undersökningsdeltagare 
 
Psykometrisk utprovning 
Studenter från Psykologiska institutionen i Stockholm (N = 72, varav 49 kvinnor och 23 
män) i åldrarna 19 – 51 år (M = 29,7, Sd = 7,3) har fungerat som normalgrupp för den 
psykometriska utprövningen.  
 
Klinisk grupp 
En klinisk grupp (N = 8, varav 6 kvinnor och 2 män) i åldrarna 32-52 år (M = 42,1, Sd = 
9,5) har genomgått behandlingen. Av dessa personer uppfyllde vid studiens början fyra 
personer kriterier för specifik social fobi, en person kriterier för generaliserad social fobi, 
två personer kriterier för specifik social fobi med fobisk personlighetsstörning och en 
person kriterier för generaliserad social fobi med fobisk personlighetsstörning. En av 
personerna hade tilläggsdiagnosen specifik fobi. Samtliga hade högskolekompetens eller 
motsvarande utbildningsnivå. Sju personer var yrkesverksamma och en person bedrev 
heltidsstudier. 

 
 
Instrument  
 
För bedömning av diagnos har använts:  
 

- Anxiety Disorders Interview Schedule (ADIS-IV; Brown et al., 1994) 
 

- Structured Clinical Interview for DSM IV - Axis II Disorders (SCID-II; First et 
al., 1998) 

 
Psykometrisk utprovning  av LSRDS:  
 
Reliabilitetsaspekter 

- Liebowitz Self-Rated Disability Scale ( LSRDS; Schneier et al., 1994) I elva frågor 
skattas hur man begränsats av ångestproblem i olika situationer och aktiviteter, 
dels de senaste två veckorna men även den period i livet när man mådde som 
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sämst. I varje fråga skattas nedsättning av funktion på en fyrgradig skala från 0 
(Problemen begränsar mig inte alls) till 3 (Problemen begränsar mig mycket svårt). 
Frågorna omfattar områdena alkoholmissbruk, missbruk av receptbelagda 
mediciner, reglering av sinnesstämning, skola, arbete, familj, partner, vänner, andra 
intressen, Aktiviteter i det Dagliga Livet och suicidtankar. Frågorna är formulerade 
så att funktionsnedsättning jämförs mot normal funktionsförmåga i formuleringar 
såsom ”möjlighet att avstå från överdriven konsumtion av alkohol”. Poängen från 
frågorna kan summeras separat för en mer detaljerad bild med skattningar från den 
aktuella livssituationen de senaste två veckorna (LSRDS a) och den period i livet 
som var sämst (LSRDS b) och varierar då mellan 0 - 33 eller kan läggas ihop till en 
totalsumma (LSRDS tot) mellan 0 - 66. Högre summa indikerar svårare 
funktionsnedsättning. (Appendix)  

 
Validitetsaspekter 

- Social Phobia and Anxiety Inventory (SPAI; Turner et al., 1989). 
Självskattningsskalan består av 45 frågor som avser att mäta somatiska, kognitiva 
och beteendemässiga symtom i potentiellt ångestframkallande situationer. 
Frågorna är formulerade utifrån exempel på olika sociala situationer och hur ofta 
ångest upplevs i dessa situationer skattas på en sjugradig skala från 1 (Aldrig) till 
7 (Alltid). Poängen kan variera från 0 - 114 där högre poäng indikerar högre grad 
av social ängslan och ångest beroende på social ångeststörning. SPAI har god 
reliabilitet för att påvisa kliniskt signifikant förändring vid behandling av social 
fobi och har goda diskriminativa egenskaper som kan särskilja social fobi från 
andra ångeststörningar (Beidel, Turner & Cooley, 1993). 

 
- Beck Depression Inventory (BDI; Beck et al., 1961). Skalan består av 21 frågor 

med 4 givna svarsalternativ från 0 (inga problem) till 3 (svåra problem). Poängen 
summeras till en totalpoäng som kan variera mellan 0 till 63 poäng. Poängsummor 
0-14 ligger inom normalområdet, 15-24 poäng kan vara indikation på depression 
och 25-63 indikerar depression av varierande grad. BDI har goda psykometriska 
egenskaper. 

 
- Quality of Life Inventory (QOLI; Frisch et al., 1992.) Formuläret består av 16 

områden där man först skattar hur viktigt det är för ens allmänna välbefinnande 
(0-2) och sedan hur nöjd man för närvarande är med området ifråga (-3 till +3). 
Poängen för varje område multipliceras och summan divideras sedan med antalet 
områden där skattningarna för hur viktigt området är för ens välbefinnande varit 1-
2. Medelvärdena kan variera från -6 till +6 och ju högre poäng desto bättre 
livskvalitet.  

 
- Self-Efficacy for Social Situations Scale (SESS; Gaudiano & Herbert, 2003). I nio 

frågor skattas hur pass säker man känner sig inför att klara av olika sociala 
situationer. I svarsalternativen används en tiogradig skala från 1 (inte alls säker) 
till 10 (helt säker).  Poängen summeras (item 2, 5, 8 omvändes) och kan variera 
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från 10 – 90, där högre poäng indikerar större tro på den egna förmågan att klara 
av sociala situationer. Skalan har visat goda psykometriska egenskaper vid 
utvärdering av behandling på personer med SAD. 

 
Behandlingseffekt mätt med LSRDS och jämförelse med andra självskattningsskalor:  
 

- Liebowitz Self-Rated Disability Scale ( LSRDS; Schneier et al., 1994). 
 

- Social Interaction Anxiety Scale (SIAS; Mattick & Clark, 1989). I 20 frågor 
beskrivs hur man kan reagera i olika sociala situationer. Skalan har som syfte att 
undersöka graden av ångest när man möter och talar med andra människor. 
Svarsalternativen skattas på en femgradig skala från 0 (stämmer inte alls på mig) 
till 4 (stämmer precis på mig).  Den summerade poängen kan variera från 0 – 68 
(item 5, 9, 11 omvända) där högre poäng indikerar större grad av rädsla i sociala 
interaktionssituationer. SIAS har goda psykometriska egenskaper.  

 
- Social Phobia Scale (SPS; Mattick & Clark, 1989). I 20 frågor beskrivs olika 

sociala situationer. Skalan har som syfte att undersöka hur mycket ångest och 
rädsla personen känner i situationer där det finns risk att bli observerad och när 
personen ska genomföra olika aktiviteter inför andra. För varje situation skattas i 
vilken grad påståendet stämmer på en fem-gradig skala, 0 (stämmer inte alls på 
mig) till 4 (stämmer precis på mig). Poängen kan variera mellan 0 – 80, där en 
högre summa indikerar högre grad av rädsla för negativ värdering i vardagliga 
sociala sammanhang. SPS har visat god reliabilitet och validitet på kliniska 
grupper.   

- Brief version of the Fear of Negative Evaluation Scale (BFNE; Rodebaugh et al., 
2004). BFNE består av 12 frågor med svarsalternativ på en fem-gradig skala, 1 
(stämmer inte alls på mig) till 5 (stämmer precis på mig). Poängen kan variera 
mellan 12 - 60, där högre summa indikerar högre grad av rädsla för att bli negativt 
utvärderad av andra människor. BFNE har goda psykometriska egenskaper.  

 
- Self-Efficacy for Social Situations Scale (SESS; Gaudiano & Herbert, 2003). 

 
- Beck Depression Inventory (BDI; Beck et al., 1961). 

 
- Quality of Life Inventory (QOLI; Frisch et al., 1992). 

 
 Förändring under pågående behandling har utvärderats med självskattade mått på SEQ 
i samband med beteendeexperiment 1, 2, 3, 4 och 5: 
 

- Speech Evaluation Questionnaire (SEQ; Harvey et al., 2000). SEQ är ett mått som 
mäter upplevelse av prestation och har i tidigare forskning (Harvey et al., 2000; 
Kim et al., 2002) använts för att mäta förändring i den egna bedömningen mellan 
olika tidpunkter. Den egna upplevelsen av hur man presterat i en stressig social 
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situation skattas i 2 frågor om hur bra man tycker att man klarat sig och hur orolig 
man känner sig. Den tredje frågan (behaviour composite score) är uppdelad i olika 
beteendeaspekter som skattas i 25 påståenden. Svarsalternativ skattas på en 
elvagradig skala från 0 (inte alls) till 10 (extremt) och medelvärdet av dessa kan 
variera från 0,0 - 10.0. Högre poäng i fråga 1 indikerar att man tycker man klarat 
sig bra, högre poäng i fråga 2 indikerar större oro för hur man presterade och hög 
medelpoäng i fråga 3 indikerar att man tycker man klarat sig på bra på de olika 
beteendeaspekterna. SEQ har provats i en svensk studie och visade god intern 
konsistens (Kim et al., 2002). 

 
 
Apparatur 
 
I samband med behandlingen har videokamera, TV, DVD-spelare och blädderblock 
använts.  
För inspelning av bedömningssamtal och behandlingssessioner användes mp3-spelare.  
 
 
Procedur 
 
Datainsamlingen har skett inom ramen för ett forskningsprojekt vid Psykologiska 
institutionen, Stockholms universitet rörande korttidsbehandling av social ångeststörning 
med kognitiv beteendeterapi. 
 
Psykometrisk utprovning 
Normalpopulationen har utgjorts av studenter vid psykologiska institutionen som är 
anslutna till institutionens e-postlistor. De tillfrågades i ett grupputskick i februari 2006 
om att delta i en webbaserad undersökning där självskattningsskalor skulle ifyllas vid två 
tillfällen. Någon närmare presentation av studiens syfte framgick inte av grupputskicket. 
Som kompensation för sitt arbete utlovades två timmars undersökningstid i testmetodik 
enligt institutionens regler. 81 personer fyllde i skattningsformulären innan hemsidan 
stängdes i mars 2006. För det andra mättillfället skickades ett meddelande ut till var och 
en av de 81 personernas e-post adresser och 76 av dem fyllde i formulären för ett andra 
mättillfälle. Tiden mellan det första och andra mättillfället har varierat från 19 till 41 
dagar. I den slutliga bearbetningen har 72 personer utgjort normalgrupp. Fyra personer 
togs bort då det fattades relevant data. 
 
Behandlingseffekt 
Screening 
Den kliniska gruppen har rekryterats via annons i Metro, Google och projektets hemsida 
(www.socialfobi.se) där information samt möjlighet att anmäla sig till studien 
presenterats. På hemsidan har undersökningsdeltagarna fyllt i skattningsformulären Social 
Phobia and Anxiety Inventory (SPAI; Turner et al., 1989) och Social Phobia Diagnostic 
Questionnaire (SPDQ; Newman et al., 2003). Uppfyllde de kriterierna för inklusion i 
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studien kallades de till ett personligt bedömningssamtal. Sju bedömningssamtal har 
genomförts och i några fall har bedömningarna kompletterats per telefon. Med 
utgångspunkt från samtalen har de sedan bedömts enligt inklusionskriterierna för 
forskningsprojektet:  
 
a) Uppfylla DSM-IV-TR (APA, 2000) kriterier för social fobi med/utan fobisk 
personlighetsstörning 
b) Social fobi utgör det primära problemet 
c) Ej lida av en primär depression 
d) Ingen historia av suicidförsök under det senaste året 
e) Vara mellan 18 - 65 år gammal 
f) Vid pågående medicinering ska medicindosen ha hållits på en konstant nivå i minst tre 
månader innan behandlingen påbörjas 
g) Ej pågående psykologisk behandling, det ska ha gått minst tre månader sedan den 
senaste psykologiska behandlingskontakten 
 
Genomförande av förmätning 
Fyra personer inbjöds att delta i behandlingen. De data som använts som underlag för 
studien bygger på 8 genomförda behandlingar, där data även inhämtats från en annan 
behandlare. 
Före behandlingen påbörjades skickades förmätningsformulär hem till dem, som de sedan 
tog med till det första behandlingstillfället.  
 
Behandlingsprocedur 
Behandlingen har omfattat fem sessioner med cirka en veckas mellanrum och en 
uppföljningssession efter cirka 30 dagar. Sessionerna har tagit mellan 1 - 2,5 timmar att 
genomföra och har hållits i ett behandlings rum vid psykologiska institutionen Frescati 
Hagväg 8. Mellan sessionerna har deltagarna anmodats att fördjupa behandlingseffekten 
med tilldelade hemuppgifter. Vid den första sessionen fick deltagaren information om 
projektet, behandlingsproceduren, psykoedukation kring KBT och social fobi. En 
ångesthierarki formulerades, skattningsskalor för ångestupplevelser introducerades och en 
aktuell problemsituation analyserades med hjälp av en idiosynkratisk modell.  

 
I session två repeterades innehållet från session ett i samband med att behandlaren gick 
igenom hemuppgifterna tillsammans med deltagarna. Formulering av behandlingsmål 
introducerades och två problemsituationer analyserades för att ställa upp realistiska mål. 
Ett första beteendeexperiment genomfördes där deltagarna fick prata tre minuter om vad 
som helst samtidigt som de videoinspelades. Direkt efter experimentet fick deltagarna 
fylla i SEQ utifrån den känsla de haft under inspelningen. Behandlaren gick sedan igenom 
de beteenden som deltagarna skattat som speciellt utmärkande som en kognitiv 
förberedelse innan videon spelades upp. Deltagarna fick även visualisera vad som skulle 
synas på inspelningen för att tydliggöra minneseffekten från beteendeexperimentet. Efter 
detta spelades videon upp och klienten fick återigen skatta SEQ utifrån vad de observerat 
på inspelningen. Med utgångspunkt från de två skattningarna genomfördes kognitiv 
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omstrukturering med syfte att lyfta fram hur deltagarna bedömer en situation utifrån sin 
egen upplevelse och inte utifrån objektivt observerbara beteenden.  
 
I session tre återgav deltagarna resultat från hemuppgifterna där de tittat på en DVD-
inspelning av det första beteendeexperimentet, hur de fortsatt tillämpa den 
idiosynkratiska modellen och tränat på att formulera mål. Beteendeexperiment 2 
genomfördes där de fick prata om sig själv framför videokameran i tre minuter och 
videofeedback genomfördes med två skattningar på SEQ, enligt den beskrivna 
proceduren. 
För att tydliggöra hur inre och yttre fokus påverkar uppmärksamheten genomfördes ett 
beteendeexperiment där deltagarna fick fokusera inåt på hur pulsen slog samtidigt som 
behandlaren läste en text. Beteendexperimentet upprepades med skillnaden att deltagarna 
nu fick uppmaningen att lägga uppmärksamhetsfokus utåt på texten som lästes upp. 
Kognitiv omstrukturering genomfördes i anslutning till experimenten. 
 
I session fyra fick deltagarna återge hur hemuppgifterna fungerat med egna 
beteendeexperiment där de skiftat uppmärksamheten, hur genomtittningarna av det 
inspelade materialet påverkat deras uppfattning om sig själva och hur de kunnat 
vidmakthålla erfarenheterna från de föregående sessionerna. Två beteendeexperiment som 
videoinspelades genomfördes i sessionen. I beteendeexperiment 3 var avsikten att skapa 
en prestationssituation, där deltagarna fick prata om vad som helst inför en främmande 
person som kom in i rummet. I beteendeexperiment 4 var avsikten att skapa en 
interaktionssituation och deltagarna fick samtala med en främmande person i fem minuter. 
Inför det fjärde beteendeexperimentet uppmanades deltagarna att rikta uppmärksamheten 
mot den person de samtalade med. I direkt anslutning till experimenten genomfördes 
skattningar på SEQ med kognitiv omstrukturing, visualisering, videofeedback och 
diskussion kring hur de egna upplevelserna påverkat hur situationen upplevts. De 
personer som agerat publik fyllde i SEQ efter de lämnat rummet. Deltagarnas egna 
skattningar jämfördes sedan med publikens för att belysa skillnader i egna bedömningar 
av prestationer och hur andra personer bedömer beteenden.  
 
I den femte sessionen fick deltagarna återge hur träningen på att rikta uppmärksamheten 
utåt fungerat, hur de lyckats definiera tydliga mål för en social situation och genomföra 
den samt hur genomtittningarna på DVD-inspelningen påverkat uppfattningen om sig 
själv. Ett femte beteendeexperiment som spelades in på video genomfördes, där 
deltagarna fick prata om vad som helst i fem minuter inför en mindre grupp på fyra 
personer. Inför beteendeexperimentet fick deltagarna skriva ned konkreta 
målformuleringar för situationen. Efter experimentet fyllde deltagarna i SEQ före och efter 
videofeedback och publikens skattningar på SEQ togs in i rummet för jämförelser. Inför 
uppehållet på fyra veckor fram till uppföljningssessionen uppmanades deltagarna att 
tillämpa de olika komponenterna i behandlingen i konkreta situationer för att fortsätta 
utöka livsutrymmet.  
 
Vid uppföljningstillfället har deltagarna återigen träffat behandlaren och även då 
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genomfört ett individuellt anpassat beteendeexperiment. De effekter som deltagarna har 
uppnått genom behandlingen har diskuterats och i några fall har förslag på fortsatt 
psykologisk behandling getts.  
 
Genomförande av eftermätning 
I samband med den femte behandlingssessionen har eftermätningsformulär distribuerats 
som sedan återsänts per post.  
 
 
Databearbetning 
 
Psykometrisk utprovning av den svenska översättningen av LSRDS 
 
Reliabilitet  
Intern konsistens: Cronbach’s α har använts på data från det första mättillfället för att 
undersöka homogeniteten i de item som ingår i LSRDS. 
Test-retest reliabilitet: Två mätningar på LSRDS med i snitt 30 dagar emellan har 
undersökts med Pearsons korrelation.  
 
Validitet 
Begreppsvaliditet: Spearmans korrelation har använts för att analysera samband mellan 
totalpoängen på LSRDS och totalpoängen från SPAI, BDI, QOLI och SESS. Enligt 
McDowell och Newell (1996) är en korrelation mellan två skalor som ligger inom spannet 
0,40 och 0,60 en acceptabel indikation på konvergent validitet. 
Diskriminativ validitet: Medelvärdesskillnader i LSRDS mellan normalgrupp och klinisk 
grupp har undersökts med oberoende t-test och ANOVA.  

 
Behandlingseffekt  
 
Förändring under pågående behandling 
Förändring i SEQ: Jämförelser mellan medelvärden på den tredje frågans sammanslagna 
poäng har beräknats med beroende t-test. 
 
Förändring i LSRDS  
Före-efter: För att undersöka i vilken grad den kliniska gruppens skattningar på LSRDS 
förändrats som en följd av behandlingen har medelvärdesskillnader beräknats med 
beroende t-test. 
 
Effektstorlekar: Effektstorleken (within effects) har undersökts med formeln d = M1 - M2 
/ σpooled (Cohen, 1988) där medelvärden från förmätning subtraherats från medelvärden 
från eftermätning och dividerats med roten ur de bägge respektive standardavvikelserna 
som upphöjts till två, summerats och delats med två. Enligt rekommendation Cohen 
(1988) är effektstorlek över 1,1 stor för upprepade mätningar. 
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Klinisk signifikant förbättring: Behandlingseffekten har undersökts enligt 
rekommendation Jacobson och Truax (1991) genom att jämföra den kliniska gruppens 
medelvärden och standardavvikelser i eftermätningen med svenska normdata (Öst, L-G., 
opublicerat manus) från normal- och patient-grupp på skalorna SPS, SIAS, QoLi och 
BDI. Normdata för LSRDS har hämtats från originalartikeln (Schneier et al., 1994). Cut-
off gränser har räknats fram från normdatan med formeln ((M+2 SD)+(M-2SD)) / 2 där 
normalgruppens medelvärde adderats med två standardavvikelser och patientgruppens 
medelvärde subtraherats med två standardavvikelser. Dessa summor har sedan adderats 
och dividerats med 2. Den framräknade cut-off gränsen på varje skala särskiljer den 
funktionella populationen från den dysfunktionella. För bedömning av kliniskt signifikant 
förbättring har 50 % satts som gräns för de medelvärden som bör ligga innanför den 
framräknade cut-off gränsen till funktionell population.  

 
 
 

Resultat 
 
 
Psykometrisk utprovning av LSRDS 
 
Reliabilitet  
 
Intern konsistens 
Den svenska översättningen av Lsrds har god intern konsistens, Cronbach’s α  på LSRDS 
tot 0,92 , LSRDS a 0,90 och för LSRDS b 0,89. I originalversionen av LSRDS (Schneier 
et al., 1994) var Cronbach’s α 0,92 på LSRDS tot. 
 
Test-retest reliabilitet 
Vid korrelationer av medelvärden från normalgruppen (N = 72) framkom att LSRDS har 
acceptabla test-retest egenskaper, med en upprepad mätning efter cirka 30 dagar  
(tabell 1). 

 
TABELL 1. Test - retest reliabilitet på LSRDS 
      
  Mättillfälle 1 Mättillfälle 2   
      
   M / Sd M / Sd    Spearman 
      
Lsrds a  2,97 / 4,82 3,26 / 4,95  r=0,62** 
Lsrds b  7,0 / 6,28 7,46 / 5,42  r=0,62** 
Lsrds tot  9,97 / 9,68 10,72 / 8,96 r=0,62** 
            
** = p < 0,01 
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Validitet 
 
Begreppsvaliditet 
För att undersöka begreppsvaliditet korrelerades medelvärden på skalorna (tabell 2) från 
den första mätningen där det framkom att LSRDS har godtagbar begreppsvaliditet. 
Sambandet mellan LSRDS och QoLi var statistiskt säkerställt och gick i negativ riktning 
då normalgruppen upplevde mindre grad av funktionsnedsättning i förhållande till 
livskvalitet. Likaså blev sambandet mellan LSRDS och SESS statistiskt säkerställt då låg 
grad av funktionsnedsättning korrelerade negativt med hög tilltro till den egna förmågan. 
Det framkom att LSRDS samverkade med QOLI och SESS som förväntat. Sambandet 
mellan LSRDS och SPAI var inte statistiskt säkerställt men sambandet gick i förväntad 
positiv riktning där högre grad av funktionsnedsättning i viss mån samverkade med 
symtom beroende på social fobi. Sambandet mellan LSRDS och BDI var inte heller 
statistiskt säkerställt men det framkom att låg grad av funktionsnedsättning samverkar 
positivt med låg grad av depressionssymtom. 

 
TABELL 2. Jämförelse av korrelationer för att undersöka begreppsvaliditet 
    SPAI BDI QoLI SESS 
LSRDS    r=0,12 r=0,52 r=-0,33** r=-0,69** 
** = p  < 0,01 
 
 
Diskriminativ validitet 
Den diskriminativa validiteten i LSRDS blev tydlig i jämförelse mellan klinisk grupp och 
normal grupp (t = -4,17, p < 0,001) och (F = 17,4, p < 0,001). Det framkom  
signifikanta skillnader på enskilda item mellan klinisk grupp och normalgrupp, där det var 
skillnad i alkoholkonsumtion, reglering av sinnesstämning, arbetsförmåga, relationer i 
familjen, relationer socialt nätverk och hur man realiserar hobbies och intressen  
(tabell 3).  
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TABELL 3.  Signifikanta medelvärdeskillnader klinisk grupp och normalgrupp 
            
      
  Klinisk grupp N = 8 Kontrollgrupp N = 72   
      
 Förmätning   Förmätning   T-test 

 (LSRDS a) (LSRDS b) (LSRDS a) (LSRDS b)  
Enskilda item M / Sd M / Sd M / Sd M / Sd  a  / b 
      
Måttlig alkoholkonsumtion 0,88** / 0,64 1,13 / 0,84 0,17 / 0,41 0,47 / 0,71 -3,05 
Ej förskriven medicin 0,00 / 0,00 0,50 / 1,07 0,10 / 0,45 0,18 / 0,56  
Reglering sinnesstämning 1,38** / 0,92 2,13** / 0,99 0,35 / 0,7 0,83 / 1,01 -3,07 / -3,49 
Studier 0,25 / 0,71 1,50 / 1,41 0,57 / 0,8 0,86 / 0,81  
Arbete 2,00 **/ 1, 07 2,25** / 1,04 0,18 / 0,51 0,58 / 0,87 -4,75 / -4,38 
Relationer familj 0,88** / 0,35 1,50 / 0,93 0,28 / 0,63 0,76 / 0,91 -4,10 
Relation partner 0,75 / 0,88 1,63 / 1,06 0,56 / 0,93 0,96 / 0,93  
Relationer socialt nätverk 1,38* / 1,3 1,50 / 1,31 0,31 / 0,66 0,79 / 0,8 -2,29 
Hobbies & intressen 1,50* / 1,07 1,88* / 0,99 0,26 / 0,63 0,69 / 0,9 -3,21 / -3,22 
ADL 0,38 / 0,74 0,75 / 1,16 0,17 / 0,5 0,51 / 0,75  
Tankar på suicid 0,25 / 0,71 0,63 / 1,06 0,04 / 0,2 0,35 / 0,58  
      
Totalt 9,62 / 4,98 15,37 / 4,98 2,97 / 4,82 7,00 / 6,28   

** = p < 0,01, * = p < 0,05 
 
 
Behandlingseffekt 
 
Förändring under pågående behandling 
För att undersöka hur korrigering av negativ självvärdering verkat under behandlingen 
har medelvärden jämförts i den tredje frågan på SEQ (behaviour composite score). I de 
skattningar som ifyllts före videofeedback framkom skillnader mellan de olika 
beteendeexperimenten. Mellan beteendeexperiment 1 och 2 (t = -2,89, p < 0,05) och 
beteendeexperiment 1 och 4 (t = -3,62 p < 0,05) finns en generaliseringseffekt som 
troligen beror på videofeedback och de kognitiva interventionerna i de föregående 
beteendeexperimenten. När svårighetsgraden ökade i de olika beteendeexperimenten 
med personer som kom in som publik eller det fanns flera personer i publiken skattades 
de upplevda beteendeaspekterna som mer synliga.  
 
Det fanns även en omedelbar effekt av videofeedback där det blev signifikanta 
medelvärdesskillnader mellan skattningar före och efter videofeedback i fråga 3 på SEQ 
vid samtliga beteendeexperiment (BE 1, t=-3,45, p<0,05) (BE 2, t=-3,09, p<0,05)  
(BE 3, t=-2,34, p<0,05) (BE 4, t=-2,40, p<0,05) (BE 5, t=-5,32, p<0,01). Detta kan bero 
på att det finns en diskrepans mellan hur man tror att man ser ut och hur man verkligen 
sedan ser ut och att behandlingsinterventionen fungerat.  
 
Förändring i LSRDS 
Förändring i LSRDS före- och efter behandling var statistiskt säkerställt i skattningar av 
pågående funktionsnedsättning LSRDS a (t = 3,42, p < 0,05). Vid självskattning av 
funktionsnedsättning när det var som värst i livet LSRDS b framkom en sänkning (t= 
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1,57) vilket inte är signifikant. Den totala medelvärdesskillnaden LSRDS tot var 
statistiskt säkerställd (t = -2,73, p < 0,05). I tabell 4 framgår vilka enskilda item som gett 
signifikanta medelvärdesskillnader.  

 
TABELL 4.  Signifikanta medelvärdesskillnader på LSRDS, klinisk grupp  
        
  Förmätning     Eftermätning   T-test 
  (LSRDS a) (LSRDS b)   (LSRDS a) (LSRDS b) (LSRDS a) 
Fråga   M / Sd M / Sd   M / Sd M / Sd   
Måttlig 
alkoholkonsumtion 0,88 / 0,64 1,13 / 0,84  0,13 / 0, 35 0,75 / 0,71 3,00* 
Reglering 
sinnesstämning 1,38 / 0,92 2,13 / 0,99  0,63 / 0,51 1,75 / 0,89 3,00* 
Relationer 
familj  0,88 / 0,35 1,5 / 0,93  0,25 / 0,46 1,13 / 0,84 3,42* 
Relationer socialt 
nätverk 1,38 / 1,3 1,5 / 1,31  0,75 / 0,71 1,75 / 1,03 2,64* 
        
Totalt   9,62 / 4,98 15,37 / 4,98   3,75 / 2,66 13,0 / 2,41 3,42* 
* = p < 0,05 
 
Effektstorlekar 
Effektstorleken för LSRDS var stor vid jämförelse mellan för- och eftermätning för 
pågående skattning av funktionsförmåga LSRDS a och måttlig för den sammanställda 
poängen LSRDS tot (tabell 5). Effektstorleken för skattningar av hur 
ångestproblematiken hindrat när det varit som värst i livet LSRDS b visade på liten 
effektstorlek. 
Liknande resultat framkom med stor effektstorlek på SESS och BFNE. Effektstorleken 
på SPS var måttlig och i SIAS, BDI och i QoLi blev effekten av behandlingen liten.  

 
TABELL 5. Effektstorlekar inom den kliniska gruppen  
  Förmätning    Eftermätning   

Självskattningsskala M Sd   M Sd   Cohens d 

         
Lsrds a  9,62 4,98  3,75 2,65  1,47 
Lsrds b  15,37 5,57  13,00 6,41  0,39 
Lsrds tot  25,00 9,51  16,75 8,11  0,93 
SIAS  49,62 22,69  38 17,92  0,56 
SPS  40,75 11,56  27,37 15,56  0,97 
BFNE  53,62 5,47  41,75 11,90  1,30 
SESS  27,85 10,86  47,50 10,65  -1,82 
BDI  16,50 9,05  11,87 11,74  0,44 
QoLi  -0,23 1,53  0,26 1,78  -0,30 
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Kliniskt signifikant förbättring 
För utvärdering av kliniskt signifikant förbättring den totala behandlingseffekten har 
individuella medelvärden från eftermätningen jämförts med cut-off värden på LSRDS, 
SIAS, SPS, BDI och QoLi (LSRDS a och LSRDS b redovisas åtskilda). Fyra personer 
hade medelvärden som låg inom gränsen för normalpopulation på åtminstone en av 
skalorna. En person av de 8 som genomgått behandlingen har kliniskt signifikant 
förbättrats då den personens medelvärden låg innanför cut-off gränsen på 3 skalor av 5, 
vilket kan avläsas i den tredje kolumnen i tabell 6.  
 
TABELL 6. Fördelning av medelvärden hos de fyra personer som efter 
behandlingen låg inom cut-off värden för normalpopulation på fem skalor 
            
 Cut-off      
LSRDS a 5,9     x     x     x      x  
LSRDS b 2,4         x       
SIAS 24,4     x       x           
SPS 19,4         x      x  
QoLI 2,7         
BDI 4,38     x          x 
 
 

 
Diskussion 

 
 
De psykometriska egenskaperna i LSRDS 
 
Utifrån syftet att genomföra en psykometrisk utprovning av LSRDS visar resultatet att 
skalans reliabilitet är god. Måtten på intern konsistens är samstämmiga med tidigare 
psykometrisk data (Schneier et al., 1994) vilket kan betyda att den svenska 
översättningen av Lsrds fungerar på liknande sätt som den amerikanska förlagan. Den 
prövning av test-retest som gjorts på LSRDS tyder på att skalan är ganska stabil och att 
normalgruppens sociala funktionsnivå och tolkning av frågorna inte förändrats i någon 
större utsträckning mellan de två mättillfällena trots att det är ett uppehåll på i snitt 30 
dagar. 
  
Att test-retest sambandet (r = 0,62) mellan de olika skattningarna på Lsrds ändå inte blir 
starkare kan ha att göra med hur frågorna är formulerade. Normalgruppens skattningar 
som bygger på egna erfarenheter av hur ångestproblem hindrat dem att genomföra olika 
aktiviteter är överlag låga, vilket skulle kunna innebära att frågeställningarna är svåra att 
relatera till. Frågorna om studier och relation till partner är de som ger störst utslag i 
normalgruppen vilket kan tolkas som att de aktiviteter LSRDS omfattar ändå går att 
relatera till för en student i 30-årsåldern.  
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Begreppsvaliditet har i den här undersökningen behandlats genom att LSRDS korrelerats 
med andra skattningsskalor som antas mäta liknande egenskaper som social funktionsnivå 
vid social fobi. Där framkom statistiskt säkerställda negativa samband med QoLi och 
SESS. Detta indikerar att egen skattning av god social funktionsnivå med låga poäng på 
LSRDS samverkar i negativ riktning med högre poäng på QoLi som mäter livskvalitet. 
Med välfungerande social funktionsnivå har man även hög tilltro till sin egen förmåga att 
klara av olika sociala situationer, vilket sambandet med låga poäng på LSRDS och höga 
poäng på SESS indikerar.  
 
LSRDS korrelerar inte särskilt starkt med SPAI även om sambandet går i förväntad 
riktning. Här var förväntningen en annan eftersom LSRDS mäter funktionshinder 
beroende på social fobi och SPAI avser att fånga ångestsymtom relaterade till social fobi. 
Normalgruppen har inte bedömt att de i särskilt stor utsträckning är funktionshindrade av 
sina ångestproblem men erkänner en viss grad av symtom på ångest relaterade till sociala 
situationer. Detta kan stärka resonemanget att olika skattningsformulär fångar olika 
aspekter av social fobi och att stark upplevelse av ångestsymtom inte nödvändigtvis leder 
till psykiska funktionshinder och vice versa.  
 
Sambandet mellan social funktionsnivå och grad av depression är inte statistiskt 
säkerställt i den här undersökningen men går i förväntad riktning. Rekommendationerna 
på hur man bedömer begreppsvaliditet varierar men enligt McDowell och Newell (1996) 
är den konvergenta korrelationen mellan LSRDS och BDI i den här studien (r = 0,52) 
acceptabel.  
 
Den diskriminativa validiteten i LSRDS är god, då det framkom signifikanta skillnader 
mellan kontrollgrupp och klinisk grupp. I enskilda item utskiljer sig den kliniska gruppen 
från normalgruppen på hur de använder alkohol för att dämpa ångest och hur man tycker 
att man kan påverka sin egen sinnesstämning. Som förväntat skattar den kliniska gruppen 
högre på hur de fungerar i sociala relationer i såväl familj som i umgänge. Det framkommer 
skillnader i hur arbete realiseras, vilket kan vara missvisande då antagligen de flesta 
studenterna i normalgruppen inte har ett arbete vid sidan av studierna och skattat noll 
enligt instruktionen.  
 
Behandlingseffekt 
 

De statistiskt säkerställda förändringarna i SEQ påvisar att det skett en korrigering av 
negativ självvärdering. Detta talar för att de kognitiva interventionerna som genomförts i 
samband med de olika beteendeexperimenten  medfört en positiv förändring av 
självbilden.  
 
Den egna skattningen av i vilken grad ångest fungerar funktionshindrande har också 
förändrats efter behandlingen. Den statistiskt säkerställda förändringen i LSRDS blir 
tydlig i skattning av den aktuella situationen, vilket talar för att självbild och social 
funktionsnivå utvecklats avsevärt hos undersökningsdeltagarna.  
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Behandlingseffekten blir tydlig i resultaten på effektstorlek. De skalor som är avsedda att 
mäta symtom vid social fobi pekar på samma tendens som LSRDS, att behandlingen har 
haft effekt. Behandlingen har främst syftat till att reducera grad av social fobi och inte till 
att reducera grad av depression, vilket understryks i BDI där effektstorleken inte blir lika 
tydlig. Effektstorleken i QoLi understryker att förändring av livskvalitet kräver större 
interventioner än fem veckors behandling.  
 
I tidigare forskning där den kognitiva behandlingsmodellen provats (Clark et al., 2003) har 
effektstorleken varit betydligt starkare än i den här undersökningen. I den 
forskningsstudien har antalet sessioner varit fler, vilket kan stärka resonemanget att en 
längre behandlingsperiod kan ge starkare effekter och på fler områden än social 
funktionsnivå.  
 
Det framkommer inte resultat som tyder på att personerna förbättrats i så hög grad att 
man kan tala om en generell effekt av behandlingen som ger kliniskt signifikant 
förbättring. En person ligger innanför cut-offvärdena på tre av sex självskattningsskalor 
vid eftermätningen. Den kliniska gruppen har bestått av åtta personer med diagnoserna 
specifik social fobi och generaliserad social fobi med tillägget fobisk personlighetsstörning 
hos tre av dessa. Personer med personlighetsstörningar anses vara svårbehandlade och att 
behandlingen haft effekter kan ändå spåras i hur gruppen skattat på LSRDS. Fyra av de 
åtta personerna ligger efter behandlingen inom cut-off värdet för normalpopulation för 
aktuell social funktionsnivå på LSRDS a. Då ingen annan skala fångar upp samma 
tendens hos lika många personer är det möjligt att LSRDS fångar upp unika aspekter av 
social fobi. Samtliga personer som genomgått behandlingen har högskolekompetens eller 
motsvarande utbildningsnivå och är antingen heltidsstuderande eller yrkesarbetande. Rent 
objektivt talar detta för god funktionsnivå vilket styrks i resultaten på LSRDS.  
 
Behandlingseffekt som fångas upp av LSRDS 
 

Utifrån frågeställningen att undersöka effekter i LSRDS hos en klinisk grupp är det 
intressant att lyfta fram olika aspekter av social fobi som LSRDS har fångat upp. Det 
första aktivitetsområdet där LSRDS påvisar signifikant förbättring i funktionsnivå är hur 
alkohol används för att lindra ångest. Behandlingen har omfattat ingående analys av 
problemsituationer och belyst hur olika säkerhetsbeteenden bidrar till att bibehålla social 
fobi. Även om bruk av alkohol och lugnande farmaceutiska preparat explicit inte 
benämnts som säkerhetsbeteenden verkar det som att klienterna tagit till sig behandlingen 
genom att själva dra ned på användande av alkohol.  
 
Det andra aktivitetsområdet där det framkommer signifikant förbättring är hur personerna 
bedömer att de kan reglera sin egen sinnesstämning. Möjligtvis har behandlingen medfört 
att personerna bättre förstår sin egen problematik och inte på samma sätt översköljs av 
ohanterliga ångestreaktioner. 
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De sista aktivitetsområdena där signifikant förbättring framkommer är i relationer till 
familj och i relationer till det sociala nätverket. Här verkar behandlingen ha medfört att 
personerna kan kommunicera på ett nytt sätt. Troligtvis har personerna hemma beskrivit 
vad behandlingen handlat om och omgivningen har kanske ökat sin förståelse för vad 
social fobi innebär. Troligen har behandlingen medfört att personernas sätt att se på sig 
själva ändrats och den ångest de ständigt upplevt i sociala situationer blivit mer hanterlig.   
 
I eftermätningen på LSRDS b har det totala medelvärdet sjunkit i jämförelse med 
förmätningen av hur man ser på sin funktion hela livet eller när man mådde som sämst.  
Denna mer positiva skattning har kanske att göra med att personerna generellt känner en 
större tilltro till att hantera sin fobi efter behandlingen.  
 
Metoddiskussion av den psykometriska utprovningen  
 
Den grupp av studenter som använts som normalgrupp är inte ett slumpmässigt urval och 
således inte representativa för normalbefolkningen. Studentgruppen är dock integrerade i 
ett sammanhang och lider inte av symtom beroende på social fobi i någon större 
utsträckning. Det rekommenderade cut-off värdet 60 poäng på SPAI som indikation på 
social fobi (Turner et al., 1989) är det få som når upp till i kontrollgruppen där det totala 
medelvärdet är 38,46. Vad gäller utbildningsnivå har normalgruppen likheter med den 
kliniska gruppen. I de beräkningar som gjorts där grupperna jämförts har olika antal 
individer i grupperna gjort att de statistiska slutsatserna inte hävdas med samma 
auktoritet som om grupperna varit likvärdiga. 
 
En preliminär studie som den här uppsatsen innebär pekar mot att LSRDS har god 
reliabilitet och diskriminativ validitet. Som formuläret är designat kan dock 
formuleringar som ”mina ångestproblem” i frågorna vara för odefinierade för att 
respondenten ska förstå vad som avses. För att LSRDS ska bli bättre kan en utförligare 
förklaring ges, vilket skulle öka face validity där det som avses att mätas blir lättare att 
förstå. Likaså har svarsalternativen en svårtolkad formulering där det efterfrågas två 
olika saker i samma fråga, hur ångestproblem påverkat hela livet eller när det varit som 
värst. 
I formuleringen av frågorna förutsätts att personen med social fobi förstår vad normal 
funktionsnivå är. Man kan i det här sammanhanget fråga sig vad som är normalt då detta 
sällan uttrycks explicit. Den delaktighetsinskränkning som nämns i samband med 
funktionshinder förutsätter att det finns en normalitetsnorm att avvika från. Är det 
individens egen vilja och val som ska styra hur pass delaktig man är, eller är det 
samhällets och arbetsplatsens norm på delaktighet som är den riktiga? Inskränkt 
delaktighet torde ju bara kunna gälla om individen vill vara delaktig, men inte kan.  
 
Vad gäller innehållsvaliditet i LSRDS omfattar frågorna aktivitetsområden som täcker av 
relevanta livsområden. Sheehan Disability Scale täcker tre funktionsområden med frågor 
rörande funktion i familj, arbete och sociala relationer beroende på emotionella problem 
den senaste månaden. LSRDS omgriper fler aktivitetsområden än SDS med frågor om 
alkohol, ej förskrivna mediciner, reglering av sinnesstämning och tankar på suicid. 
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LSRDS saknar frågor kring den subjektiva upplevelsen av funktionshinder och i vilken 
mån personen själv vill ändra på något i sitt sätt att fungera.  
 
Utifrån hur man vanligen mäter social hälsa (McDowell & Newell, 1996) omfattar 
LSRDS samtliga av dessa aspekter. Grad av social anpassning kan spåras i de frågor som 
handlar om skola, arbete och fritidsaktiviteter och hur tillfredsställd man är i olika 
relationer. Hur man fungerar i olika roller bedöms i LSRDS genom att respondenten 
själv får bedöma hur ångestbesvär påverkat olika livssituationer och hur ångest påverkat 
relationer till personer som ofta står för socialt stöd.  
 
Det är inte klart uttryckt i LSRDS om det är trait eller state som avses att mätas. När 
personen skattar hur den haft det de senaste två veckorna och hur det var när det var som 
värst under livet torde LSRDS avse att fånga upp state det vill säga ett mer tillfälligt 
tillstånd hos personen. 
 
Metoddiskussion av behandlingseffekten 
 
Den empiriska validiteten i studien är svag då LSRDS endast är prövat mot andra test 
som inhämtats med samma metod. Studien kunde ha fått bättre validitet genom att en 
oberoende bedömare skattat psykisk funktionsnivå före och efter behandling, till 
exempel genom att använda den beprövade GAF-skalan. Problemet med det ensidiga 
datainsamlingssättet har jag försökt reducera genom att lägga in skattningarna från 
beteendeexperimenten för att på så vis få en indikation på om den självupplevda bilden 
av sig själv följer den utveckling som kan spåras i skattningsskalorna. Då dessa 
skattningar har samlats in i samband med en ångestväckande situation inne i 
behandlingsrummet, har åtminstone betingelserna för skattningstillfället ändrats något.  
Den interna validiteten kan ha påverkats av att undersökningsdeltagarna successivt lärt 
känna behandlarna och det finns risk för social önskvärdhet i hur de fyllt i 
skattningsformulären. Det finns även risk att undersökningsdeltagarna blivit alltmer 
bekanta med skattningsformulären och därmed mer nyanserade i sina skattningar.  
 
Personliga omständigheter hos undersökningsdeltagarna kan ha bidragit till att effekten 
av behandlingen inte blivit starkare. Tre av de åtta undersökningsdeltagarna genomgick 
förändringar som gjort att ett optimalt utbyte av behandlingen inte varit möjlig. De tyckte 
initialt att de valt en lämplig period att genomföra den intensiva behandlingen men 
återgav vid uppföljningen att stressnivån varit alltför hög för att fullgöra hemuppgifter 
och ha tid att tillämpa de nya färdigheterna. En person som deltog i studien skattade både 
vid förmätning och eftermätning högt på BDI men hade enligt inklusionskriterierna inte 
en primär depression. Det är möjligt att denna person hade tillgodogjort sig behandlingen 
bättre om depressionen först behandlats. 
 
Urvalet av undersökningsdeltagare har varit för litet för att resultaten ska kunna 
generaliseras till en större population. För att stärka extern validitet krävs upprepning av 
behandlingen i annan miljö och med andra behandlare för att undersöka hur 
generaliserbar behandlingseffekten är. 
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Vidare forskning 
 
En skala som mer exakt borde mäta detsamma som LSRDS är den tidigare beskrivna 
Sheehan Disability Scale. SDS har inte funnits med i undersökningens upplägg men 
korrelationen mellan dessa skalor som förväntas bli stark hade kunnat stärka 
begreppsvaliditeten i LSRDS. För att undersöka divergent validitet i den psykometriska 
utprovningen hade det varit bra att korrelera LSRDS mot mått som inte bör ha samband 
med social funktionsnivå för att undersöka begreppsvaliditeten grundligare. Vidare skulle 
en subjektiv granskning av LSRDS av svenska experter inom området social fobi kunna 
tydliggöra om relevanta aspekter av socialt funktionshinder finns med.  
 

I en större studie skulle det gå att genomföra kvalitativa intervjuer med 
undersökningsdeltagarna i den kliniska gruppen för jämförelser med LSRDS. 
 
De data som samlades in i samband med uppföljningen efter 30 dagar indikerar att 
behandlingens resultat står sig över tid, men för att säkerställa om behandlingen har 
långvarig effekt bör den följas i ett längre perspektiv.  
 
Den litteratursökning som lagt grund till inledningen har påvisat brister i beskrivning av 
vad psykisk funktionsnivå innebär och vad social funktionsnivå egentligen bör omfatta. 
En mer förutsättningslöst utformad studie med kvalitativ metod kan vara en väg att nå 
mer klarhet i dessa begrepp.  
 
Slutsats 
 
Undersökningen visar att LSRDS följer samma tendenser som andra 
självskattningsformulär som används vid utvärdering av behandling av social fobi och 
borde kunna vara ett komplement till andra skalor som ämnar följa symtom beroende på 
social fobi.  
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LSRDS (Schneier et al., 1994)  
 
 
I vilken utsträckning påverkar dina ångestbesvär dina möjligheter att...  
 

Fråga Skattning 
Inte alls Till viss 

del 
Mycket Väldigt 

mycket 
 
 
 
1. … dricka alkohol i måttliga 
mängder (utan att överdriva 
konsumtionen)? Välj 0 om du inte 
dricker alls 

 
 
 
Senaste 2 
veckorna 
 
Hela livet / 
När jag 
mådde som 
sämst 

 
0 
 

 
0 

 
1 
 

 
1 

 
2 
 

 
2 

 
3 
 

 
3 

 
2. … undvika att använda ej 
förskrivna (receptbelagda) 
mediciner?  

 
Senaste 2 
veckorna 
 
Hela livet / 
När jag 
mådde som 
sämst 

 
0 
 

 
0 

 
1 
 

 
1 

 
2 
 

 
2 

 
3 
 

 
3 

 
3. … vara på gott humör när saker 
och ting går bra? 

 
Senaste 2 
veckorna 
 
Hela livet / 
När jag 
mådde som 
sämst 

 
0 
 

 
0 

 
1 
 

 
1 

 
2 
 

 
2 

 
3 
 

 
3 

 
Senaste 2 
veckorna  
Fyll endast i 
detta om du 
studerar på 
heltid 

 
0 

 

 
1 

 
 

 
2 

 

 
3 

 
4. … lyckas med skolarbetet utifrån 
de egna förutsättningarna?  

 
Hela livet / 
När jag 
mådde som 
sämst 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 
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I vilken utsträckning påverkar dina ångestbesvär dina möjligheter att...  
 

Fråga Skattning 
Inte alls Till viss 

del 
Mycket Väldigt 

mycket 
 
5. … ha ett jobb (hushållsarbete 
eller utanför hemmet) utifrån dina 
faktiska förutsättningar och 
förmåga?  
 

 
 
 
Senaste 2 
veckorna 
Fyll endast i 
detta om du 
inte studerar 
på heltid 
 
Hela livet / 
När jag 
mådde som 
sämst 

 
0 
 
 
 
 
 
 
0 

 
1 
 
 
 
 
 
 
1 

 
2 
 
 
 
 
 
 
2 

 
3 
 
 
 
 
 
 
3 

 
6. … ha trivsamt socialt umgänge 
med dina egna familjemedlemmar? 
 
 

 
Senaste 2 
veckorna 
 
Hela livet / 
När jag 
mådde som 
sämst 

 
0 
 

 
0 

 
1 

 
 

1 

 
2 
 

 
2 

 
3 

 
 

3 

 
7. … ha tillfredsställande 
romantiska relationer?  

 
Senaste 2 
veckorna 
 
Hela livet / 
När jag 
mådde som 
sämst 

 
0 
 

 
0 

 
1 
 

 
1 

 
2 

 
 
2 

 
3 

 
 
3 

 
8. …etablera och vidmakthålla 
vänskapsrelationer?  
 
 
 

 
Senaste 2 
veckorna 
 
Hela livet / 
När jag 
mådde som 
sämst 

 
0 
 
 
 
0 
 
 

 
1 
 
 
 
1 
 

 
2 
 
 
 
2 
 

 
3 
 
 
 
3 
 

 
9. … ha meningsfulla 
fritidsaktiviteter (t.ex. idrott, 
kulturella aktiviteter osv.) och 
hobbies?  

Senaste 2 
veckorna 
Hela livet / 
När jag 
mådde som 
sämst 

 
    0 

 
 
0 

 
1 

 
 
1 

 
2 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
3 
 



 

 

3 

I vilken utsträckning påverkar dina ångestbesvär dina möjligheter att...  
 
 

Fråga Skattning 
Inte alls Till viss 

del 
Mycket Väldigt 

mycket 
 
 
 
10. … ta hand om dig själv 
(personlig hygien, hushållet, 
shoppa osv.)?  
 
 

 
 
 
Senaste 2 
veckorna 
 
Hela livet / 
När jag 
mådde som 
sämst 

 
0 
 
 
0 

 
1 
 

 
1 

 
2 
 

 
2 

 
3 

 
 
3 

 
11. … tänka på att leva och inte 
fundera kring suicid annat än i 
enstaka ögonblick?  
 
 
 

 
Senaste 2 
veckorna 
 
Hela livet / 
När jag 
mådde som 
sämst 

 
0 
 

 
0 

 
1 

 
 

1 

 
2 
 

 
2 

 
3 

 
 

3 

 
 
 
 
 
 


