
EN PSYKOMETRISK UTPRÖVNING OCH NORMERING AV 
CHILD INHIBITION SCALE* 

 
Lisa Ek och Patrik Israelsson 

 
 
Hämning (Behavior Inhibition) tycks utgöra en riskfaktor för olika 
typer av ångestsyndrom. Child Inhibition Scale (CIS) är ett 
föräldraformulär som mäter hämning hos barn. Syftet med studien är 
att normera samt att psykometriskt utpröva den svenska versionen av 
CIS mot ett föräldraformulär som mäter generell ångest hos barn och 
ungdomar Multidimensional Anxiety Scale for Children – Parent 
version (MASC-P). I studien ingår skolor från fem områden i 
Storstockholm. Deltagarna är 430 föräldrar/vårdnadshavare till barn i 
årskurs 2-9. Faktoranalys, Cronbachs alfa och korrelationer 
genomfördes. I resultatet framkom fyra faktorer samt en god 
reliabilitet och validitet för CIS. Signifikanta skillnader fanns 
avseende kön och geografiska områden. Flickorna hade högre 
medelvärde på delskalorna Räddhågsenhet och Fysiska symtom. 
Pojkarna hade högre på skalan Socialt undvikande vilket det skulle 
vara intressant att göra vidare studier på. Sammanfattningsvis visar 
utprövningen att CIS kan användas i kliniska sammanhang och 
forskning på en svensk population. 

     
 
Folkhälsoinstitutet går var fjärde år ut med ett självskattningsformulär till 11, 13 och 
15-åringar, för att undersöka hälsoläget bland svenska barn och ungdomar. Resultatet, 
innehållande självskattningar av 4500 undersökningsdeltagarna, redovisas i rapporten 
Svenska skolbarns hälsa (Danielson, 2006). Självupplevda symtom som rapporterades 
bestod av huvudvärk, ont i magen, ont i ryggen, yrsel, insomningssvårigheter, 
nedstämdhet, irritation och nervositet. Dessa besvär har ökat bland barn och ungdomar 
av båda könen, med undantag för 11-åringar som generellt rapporterar färre symtom. 
Sedan studiens start 1985 kan man se att rapporteringen av vissa symtom har 
tredubblats. I den senaste undersökningen rapporterade 31% av flickorna att de under de 
senaste sex månaderna haft huvudvärk minst en gång i veckan, 1985 uppgav endast 
13% huvudvärk i samma utsträckning. År 2005 rapporterade 37% att de ”känner sig 
nere” jämfört med 14%  1985. Flickor tenderar enligt Folkhälsoinstitutets kartläggning 
att må sämre över lag än pojkar. 
 
Ångest hos barn och ungdomar 
Psykiska besvär kan delas in i utagerande beteenden som aggressivitet och asocialitet, 
och inåtvända problem som oro, ängslan och nedstämdhet. Av de som söker behandling 
är utagerande beteenden vanligare förekommande (Broberg, Almqvist, & Tjus, 2003). 
Ängslighet eller oro kan betraktas som ångest i låg grad. En starkare ångest upplevs 
snarare som skräck eller panik. Ångest kan ses som en känslomässig varning om att det 
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finns ett hot, och liknar rädsla på så vis att det är en icke viljemässig reaktion. Rädsla 
definieras som en stark negativ känsla vilken uppkommer på grund av att någon eller 
något i individens omgivning upplevs som hotande som t.ex. en orm. Skillnaden mellan 
ångest och rädsla beror på om det som ger upphov till känslan är ett yttre eller inre 
stimuli. Vid rädsla reagerar vi snabbt och effektivt, och förbereder oss på kamp eller 
flykt vilket ökar sannolikheten för överlevnad vid reella hot. Denna typ av reaktion kan 
betraktas som kroppens alarmsystem. Ett överaktivt alarmsystem leder till att rädslor 
övergår från att vara funktionella till att bli ett problem eller hinder i vardagen. Det som 
sker är att rädslan för att ställas inför, eller förväntan om att ställas inför, vissa stimuli 
blir överdrivna och orimliga (Farm, Larsson, & Wisung, 2005). 
 
De mest frekvent diagnostiserade ångestsyndromen hos barn är separationsångest och 
fobier. När barn når åtta till tolv års ålder tillkommer generaliserat ångestsyndrom och 
social fobi som de vanligaste typerna av ångestsyndrom (Farm et al., 2005). Till 
gruppen ångestsyndrom räknas separationsångest, specifika fobier, social fobi, 
generaliserat ångestsyndrom, tvångssyndrom och paniksyndrom. Hos barn med 
ångestsyndrom är samtidig depression vanligt förekommande (American Psychiatric 
Association, 2002).  
 
Genus 
Under barndomen är könsskillnaderna mycket små avseende rapporterade symtom av 
ängslan, oro och ångest. Under puberteten blir skillnaderna snabbt större (Jorm, 1987) 
och de är som störst i åldern 16 till 24 år (Statistiska centralbyrån, 2007). Pojkar 
tenderar att utveckla utagerande symtom medan flickor i större utsträckning utvecklar 
inåtvända psykiska symtom. Pfefferbaum (1997) undersökte könsskillnader avseende 
rapporterade symtom och resultatet visade att flickor i större utsträckning än pojkar 
lider av smärtproblematik såsom ont i huvudet och magen. 
 
Nygren (2007) observerade högpresterande gymnasielever och fann skillnader i hur 
flickor och pojkar förhåller sig till skolarbetet. De olika förhållningssätten hänvisas till 
kulturella skillnader mellan könen i den grupp som observerades. Flickorna uttryckte 
mer stress i relation till både skolarbete och kompisar och kände sig pressade och 
otillräckliga. De lade ner mer tid på skolarbete under kvällar och helger än pojkarna. 
Föräldrarna var mer involverade och insatta i sina döttrars studier än i pojkarnas 
skolarbete. Nygren fann att pojkarna var normgivande i gruppen, genom att flickorna 
t.ex. i större utsträckning pratade om pojkarna och pojkgänget. 
 

Samtalen vittnade om att pojkarna inverkade och även begränsade flickorna 
betydligt mer i deras skolvardag än tvärtom. Pojkarnas berättelser om flickorna 
hade också andra syften som att t.ex. för att berätta vad de inte var eller för att 
exemplifiera flickornas felaktiga strategier. Pojkarnas och flickornas 
asymmetriska berättelser om varandra kan ses i ett sammanhang som handlar om 
dominansrelationer, normalitet och maktordning (Nygren, G., 2007, sid. 34).   

 
Pojkarna tog mer plats både verbalt och fysiskt under lektionstid och på raster. 
Pojkarnas strategier gick delvis ut på att utröna vad enskilda lärare förväntade sig för att 
på så vis påverka sina betyg. Detta gjordes också i grupp för att hjälpa varandra att nå 
framgång med så små ansträngningar som möjligt. Pojkarna uttryckte att de var 
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allmänbildade och smarta och flickorna uppfattade att pojkarna var mer allmänbildade 
och smartare än de själva. 
 
Etiologi 
Det finns olika förklaringsmodeller till hur ångestproblematik uppstår. Exempel på 
teoretiska perspektiv är: inlärningsteori (Mowrer, 1956; Rachman, 1977), 
socialpsykologisk teori (Bandura, 1974) och det biologiska perspektivet (Kagan, 
Reznick, Clarke, Snidman, & Garcia-Coll, 1984).  
 
Klassisk betingning verkar vara en viktig faktor i etiologin rörande fobier. Men man vet 
inte varför upplevelser som skulle kunna vara betingande har större effekt på vissa barn 
och utvecklas från en normal rädsla till en fobisk. Det finns dock ett brett stöd för att 
individer med ”personlighetsegenskaper” som neurotisism och hämning lättare lär sig 
rädsloreaktioner än de personer som saknar dessa drag (Gershuny & Sher, 1998). Enligt 
Mowrers 2-faktormodell upprätthålls rädslan genom undvikande av det stimulus som 
utlöst rädsloreaktionen. Undvikandet hindrar individen från att lära sig att stimulit 
faktiskt kan vara helt ofarligt. Den varaktiga rädslan är en direkt riskfaktor för 
utvecklandet av en fobi. Mowrer beskriver förstärkningsprocessen bakom undvikande, 
enligt följande: 
 

…once a fear has become connected to a particular stimulus or situation, any 
response which lessens the fear, i.e., eliminates the stimulus causing it, will be 
reinforced. If the fear-arousing stimulus is external to the organism, behaviour 
will be reinforced if it carries the organism away from the stimulus; and if the 
fear-arousing stimulus is internal, i.e., response-produced, the organism will be 
relieved, rewarded, reinforced for discontinuing the behavior which is 
responsible for such stimulation (Mowrer, 1956, sid. 116). 

 
Mowrers teori om hur rädsla etableras vidareutvecklas av Rachman (1977), som menar 
att betingning sker via tre olika informationskanaler; (1) traumatiska upplevelser, (2) 
inlärning via observation och (3) verbal information. Vuxna fobiker uppger i 
retrospektiva studier att deras fobiska rädslor uppstått på något eller flera av 
ovanstående beskrivna sätt (Merckelbach, Dejong, Muris, & Vanden Hout, 1996). Även 
föräldrar uppger att deras barns rädslor kan attribueras till en eller flera av Rachmans 
informationskanaler för rädsloinlärning (King, Clowes-Hollins, & Ollendick, 1997). 
Dessa tre kanaler till inlärd rädsla verkar fungera dels var och en för sig, men det visar 
sig också att om en rädsla lärs in via en kanal kan det påverka vidare inlärning i 
ytterligare kanaler. På så vis kan en ackumulerad effekt uppnås.  
 
Man har i experimentella studier på brittiska barn undersökt hur rädsla lärs in. I ett 
experiment utsattes barn för olika inlärningsbetingelser där tre typer av information 
gavs; negativ, positiv och ingen information. Tre beskrivningar av olika djur, okända för 
brittiska barn, presenterades. För varje given grupp av barn gavs positiv information om 
ett av djuren, negativ om ett annat och ingen information om det tredje djuret. Latensen 
för att närma sig tre lådor, bestående av ett hål där barnet ska sticka in handen, mättes. 
Till var och en av lådorna associeras ett djur, djurets namn står på lådan. Barnet kan inte 
se vad innehållet består av, utan känner på gosedjuret i lådan. Barnet besvarar ett 
frågeformulär som berör föreställningen de har om djuret. Resultatet visar att negativ 
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och positiv information har dramatisk effekt på barnets föreställning samt beteende i 
relation till djuret, i samma riktning som den information de erhållit (Field & Lawson, 
2003).  
 
Rachman menar att Mowrers förklaring om att rädslor är inlärda behöver kompletteras. 
Detta med anledning av att rädslor och fobier kan uppstå utan att personen ifråga har 
varit utsatt för någon händelse som kan associeras till den fruktade situationen. Detta 
tyder på att rädslan lärts in via instruktion från någon i omgivningen. Föräldrarna har en 
betydande roll i detta sammanhang och Rachman tänker sig att små barn är extra 
mottagliga för denna typ av inlärning. Rädslan som uppstår genom denna typ av 
inlärning är mild men kan förstärkas om den lärs in ytterligare och genom fler 
inlärningskanaler. Antagandet att barn tidigt är mottagliga för inlärning via iakttagande 
bekräftades av Gerull och Rapee (2002) som i en studie observerade 15 till 20 månader 
gamla barn under två betingelser. Barnen presenterades för ett hotfullt stimulus 
samtidigt med en bild av deras mors ansikte, där ansiktet visade antingen 1) rädsla eller 
2) glädje. Ett större undvikande uppvisades när stimulus sammankopplades med 
mammans rädda ansikte än vid sammankopplandet med det glada ansiktet. 
 
Rachman menar vidare att det borde råda individuella skillnader med anledning av att 
folk verkar ha olika ”lätt” för att lära in rädslor. Alla som varit utsatta för traumatiska 
upplevelser utvecklar inte bestående rädsloreaktioner, de kan vara övergående. 
Rachman tror att individuella skillnader gör att man kan vara mer eller mindre mottaglig 
för att lära in rädsla, genom de olika kanalerna, vissa tenderar att vara mer skeptiska vad 
gäller både information och observation medan andra är mer mottagliga för inlärning.  
 
Rachman problematiserar också kring de olika typer av rädslor och fobier som 
förekommer och huruvida det enbart skulle kunna förklaras med teorier om betingning. 
Eftersom vissa typer av rädslor är vanligare förekommande än andra är det troligt att vi 
är predisponerade att lära in en viss typ av rädslor. Fördelningen av rädslor och fobier är 
inte slumpmässig, menar Rachman. Vissa rädslor är för vanligt förekommande för att de 
skulle kunna förklaras med betingningsprinciper. Andra typer av rädslor borde 
förekomma i större utsträckning om denna förklaringsmodell var tillräcklig.  
 
Att rädslor inte är slumpmässigt fördelade bekräftades i en studie där man undersökte 
rädslor hos svenska barn mellan 8 och 16 år. Rädslan för krig rankades högst av de 
vanligast förekommande rädslorna. Därefter följer rädsla för att inte kunna andas, 
brand, bli påkörd, bakterier eller få allvarlig sjukdom, jordbävning, döden, höjd och 
inbrottstjuvar. På delad tionde plats rankas att gå vilse och rädsla för ormar (Svensson & 
Öst, 1999). Vissa rädslor som förekommer tycks inte ha något egentligt värde för 
människans överlevnad. Detta är agorafobi ett exempel på där rädslorna, när de 
uppträder första gången, upplevs komma akut och oväntat. Rachman menar att dessa 
rädslor föregås av att individen befinner sig i ett emotionellt upprört tillstånd, vilket 
föregår den kritiska incidenten då rädslan lärs in via upplevelse. Den predisponerande 
faktorn i dessa typer av situationer kan då vara att personen känner sig matt, dåsig, 
hängig, yr eller allmänt svag. 
 
Bandura (1974) lyfter fram sociala aspekter i människans agerande. Som sociala 
varelser observerar vi skeenden och gör därefter avvägningar av utfallet av ett visst 
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beteende. Vi kan alltså lära oss av att observera andra, social inlärning. Inlärningen 
består av interna processer då vi kognitivt kan föreställa oss olika slutscenarion av en 
händelse, vilket ger oss möjlighet att agera utifrån en föreställning om vilken 
konsekvens som kommer att följa. En föreställd konsekvens kan innebära olika saker 
för olika individer beroende på situationen. Det som är en belöning för en person kan 
alltså närmast framstå som en bestraffning för en annan individ.  
 
Vuxna socialfobiker har i flera studier rapporterat retrospektivt att deras familjer har 
främjat isolering och begränsat deras kontakt med grannar, släktingar och bekanta 
(Bruch, Heimberg, Berger, & Collins, 1989). För vissa sker debuten när de kommer till 
en ny miljö och det ställs krav på färdigheter som de ej besitter. Hos individer som lider 
av social fobi kännetecknas ofta barndomsmiljön av en kombination av överbeskydd 
och brist på ömhet (Ottosson, 2003). Rapee (1997) har visat på en koppling mellan 
kontrollerande föräldrar, ängslighet och depression, vilket skulle kunna tyda på att 
tidiga interventioner med föräldrars beteende som mål skulle kunna minska effekterna 
av den här riskfaktorn. 
 
Det finns ett samband mellan yttre påfrestningar i form av traumatiska upplevelser och 
ängslighet. Exempelvis har naturkatastrofer som skogsbränder, stora stormar eller 
jordbävningar visat sig ha en effekt på förekomsten av ångestproblematik (Dollinger, 
O’Donnell, & Staley, 1984). 
 
Hämning 
Individer skiljer sig åt avseende egenskaper som räddhågsenhet, nervositet, 
äventyrlighet och hämning. Bland forskare används termer som ängslighet, neurotisism, 
negativ affekt, hämning och ångestbenägenhet för att beskriva en tendens att i olika 
situationer känslomässigt överreagera. Människor med denna typ av överdrivna reaktion 
har svårare att habituera till en stressande situation (Beidel & Turner, 2005). 
 
Hos vissa barn finns en genomgående tendens till räddhågsenhet, försiktighet och 
tillbakadragenhet. Detta uppfattar Jerome Kagan och hans medarbetare som ett hämmat 
temperament, vilket de kallar behavioral inhibition (Kagan, et al., 1984). På svenska 
finns flera benämningar för den engelska termen behavioral inhibition, bland andra 
hämning (Havnesköld & Mothander, 2002) och beteendehämning (Broberg et al., 
2003). Hämning karaktäriseras som ett mönster av responser och beteenden som kan 
vara biologiskt betingat. När barnet ställs inför en obekant eller utmanande situation 
visar barnet tecken på ängslighet och obehag (Reznick, 1989). Hos dessa barn noterades 
en förhöjd rädsla för bland annat ljud och främmande människor (Kagan, Reznick, 
Gibbons, 1989; Kagan et al. 1994). 
 
Hämning kan utgöra en sårbarhet för ångestproblematik. Exempelvis observerades en 
extrem grad av blyghet och undvikande i sociala situationer hos de barn som Kagan och 
hans medarbetare studerat (Kagan, Reznick, & Snidman, 1987). Hos barn där båda 
föräldrarna lider av paniksyndrom eller egentlig depression finns en ökad risk för 
hämning, 29% mot 12% i jämförelsegruppen. Om en av barnets föräldrar lider av en av 
ovan nämnda diagnoser är risken dubbelt så hög för hämning som hos andra barn 
(Rosenbaum et al., 2000). 
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Fysiologi 
Gray (1987, 1997, refererad i Hagopian & Ollendick, 1996) ger en fysiologisk 
förklaring till personlighetsdimensionerna impulsivitet och ängslighet. Gray hänvisar 
till två neurologiska system, behavioral inhibition system (BIS) och behavioral 
activation system (BAS). BAS är mottagligt för negativ och positiv förstärkning och 
systemet signalerar aktivering hos individen. BIS aktiveras av bestraffning och 
utebliven belöning. När BIS aktiveras signaleras undvikandebeteende och 
ängslighetskänslor. Man har funnit ett samband mellan ett kroniskt överkänsligt BIS 
och en förhöjd ängslighetsnivå (Hagopian & Ollendick, 1996). 
 
Kagan med kollegor har hos hämmade barn observerat en kronisk överaktivitet av 
sympatiska nervsystemet (fight-or-flight). Deras hypotes är att hämningen orsakas av en 
sänkt tröskel för aktivering i amygdala, en del av det limbiska systemet (Kagan, 1989). 
De har genom laboratoriemätningar undersökt hjärtfrekvens och dess variabilitet, 
pupillstorlek, muskelspänning, noradrenalin- och kortisolnivå. De fann att den grupp av 
barn som lider av den mer extrema formen av hämning, 10% av de barn som uppvisar 
symtom för hämning, har en högre och mer stabil hjärtfrekvens (Kagan et al., 1984). 
Man har även funnit korrelationer mellan hämning och noradrenalin- och kortisolnivåer 
(Kagan, Reznick, & Snidman, 1987). Hämning vid fyra år predicerar större pupillstorlek 
vid fem och ett halvt års ålder (Reznick et al., 1986). Man fann vidare att en ökad 
muskelspänning hos flera av barnen med hämning gav upphov till kronisk förstoppning 
(Kagan, 1989). 
 
Beteendemått på hämning  
Kagan och hans medarbetare menar att hämning är ett temperamentsdrag (1984) som 
kan vara genetiskt betingat (Kagan, 1989). Hämning beskrivs som ett beteendesyndrom 
som karaktäriseras av ängslighet, blyghet, tillbakadragenhet och undvikande där man 
kan urskilja olika komponenter såsom separationsångest, undvikande av sociala 
situationer, generaliserad och specifik rädsla och ångestrelaterade somatiska besvär. 
Barn med hämning uppvisar en rädsla för obekanta situationer, människor och objekt 
(Kagan et al., 1984).  
 
Det har framkommit att hämning utgör en riskfaktor för ångestsyndrom (Turner, Beidel, 
& Wolff, 1996). Man har funnit samband mellan hämning och social fobi hos tonåringar 
(Hayward, Killen, Kraemer, & Taylor, 1998) och paniksyndrom och depression hos 
vuxna (Reznick, Hegeman, Kaufman, Woods, & Jacobs, 1992).  
 
I en studie av Muris och hans medarbetare (Muris, Merckelbach, Wessel, & Van de 
Ven, 1998) undersöktes sambandet mellan självrapporterad hämning och 
psykopatologiska symtom. Deltagarna, 152 ungdomar mellan 12-14 år, fick svara på 
frågor angående symtom relaterade till DSM-diagnoserna paniksyndrom, generellt 
ångestsyndrom, social fobi, separationsångest, tvångssyndrom, posttraumatiskt 
stressyndrom och specifik fobi. Hämning mättes med behavioral inhibition scale, BIS. 
Resultatet visade att de barn som hade hög grad av hämning även hade en hög grad av 
ångest, oro och depression jämfört med de barn som hade låg grad av hämning. 
Resultatet visade också att flickor rapporterade svårare grad av hämning, oro och ångest 
än pojkarna. Skillnaderna avsåg symtom relaterade till diagnoserna paniksyndrom, 
generaliserat ångestsyndrom och blod- och injektionsfobi. 
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I en studie (Kagan et al., 1984) undersöktes beteenden hos 78 barn vid 21 månader 
ålder. Man observerade hur dessa barn agerade i en mängd, för barnen, annorlunda 
situationer. Beteenden som bedömdes var gråt, sprattel, samt ansiktsuttryck och vokala 
läten som uttryck för obehag. Man observerade också tillbakadragenhet, försök till 
interaktion och frånvaro av interaktion med undersökningsledaren. Resultaten visade att 
22 barn var hämmade i alla situationer, 25 var ohämmade, medan 31 av barnen inte 
kunde kategoriseras i någon av ytterligheterna. Utifrån denna studie skapades en skala 
för mätning av hämning, behavioral inhibition index, vilken användes för att utröna om 
hämning är stabilt över tid. Kagan och medarbetare gjorde uppföljningsmätningar på 
barn vid 4, 5.5, 6 och 7.5 års ålder för att undersöka om stabiliteten av hämning. Det 
framkom att hämning hos de barn som lider av en extrem form av hämning (10% av den 
hämmade populationen) är mer stabilt från spädbarnsålder upp till 5.5 år (Kagan et al., 
1984). Vidare fann man att majoriteten av de barn som uppfyllde kriterierna för 
hämning vid första mätningen (21 månader) även uppfyllde kriterierna vid 4 års ålder, 
13 av 22 (59%). Av de barn som inte uppvisade hämning vid första mätningen så var 
endast ett barn mer hämmat (Reznick et al., 1986).  
 
Mammorna, till 10 av 13 barn som uppfyller kriterierna för hämning, rapporterade 
kronisk förstoppning, extrem irritabilitet och återkommande sömnlöshet under barnets 
första levnadsår. Responsen hos spädbarn med hämning präglas av en hög motorisk 
aktivitet och irritabilitet. Detta beteende övergår senare i spädbarnets utveckling till en 
repertoar av tillbakadragenhet, passivitet och undvikandebeteende. Vid mätningen när 
barnen var 5.5 år uppvisades en förhöjd ängslighet hos de som tidigare kategoriserats 
som hämmade. Mammorna beskrev barnen som blyga och specifika fobier för mörker, 
hissar, höjder och insekter var vanligt hos dessa barn (Kagan, 1989). 
 
Mätningen vid 7.5 års ålder indikerar moderat stabilitet av hämning över ett 5.5-års 
intervall. När barnen når skolålder manifesteras hämningen i social tillbakadragenhet. 
Vissa barn är även mer rädda och tenderar att undvika obekanta människor och nya 
situationer (Kagan et al., 1984). 
 
Asendorpf (1990) undersökte stabiliteten av hämning över tid och över situationer i en 
studie med 99 tyska barn mellan tre till sju års ålder. Hämningen mättes vid fyra olika 
tillfällen under fyra års tid och barnet utsattes för olika betingelser där hämningen 
skattades. I en situation sitter barnet med sin mamma i ett rum och leker med en leksak 
som inte väcker mycket stimulans för barnet. En främmande kvinna kommer in med 
intressanta leksaker, sätter sig en meter ifrån barnet och börjar leka med dessa. Barnets 
latens att närma sig kvinnan mättes sedan. Även barnens interaktion med ett obekant 
barn observerades i dyadisk fri lek i ett rum med leksaker. Barnet observerades också 
med ett bekant barn i samma typ av miljö. Slutligen undersökte man barnets 
interaktionsmönster under fri lek i sin vardag inom barnomsorgen. Hämning gentemot 
främmande barn och vuxna visade sig ha hög stabilitet över tid, medan hämning i 
förhållande till bekanta barn visade lägre stabilitet över tid. 
 
I en svensk studie (Broberg, Lamb, & Hwang 1990) undersöktes stabiliteten i hämning 
hos 144 svenska barn från att de var 16 månader gamla och två år framåt. Barnen 
observerades i lek med kamrater där lärare och föräldrar fick skatta barnens beteende. 
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Barnens agerande i en social situation med en främmande vuxen mättes. Bland annat 
undersökte man barnets initiala reaktion, tur-tagande vid spel och agerande inför 
främlingens försök att plocka upp barnet och läsa för det. De hämmade barnen deltog i 
mindre utsträckning i grupplekar, både i hemmiljö och i förskolan eller motsvarande, än 
icke hämmade barn. De hämmade barnen var också mindre benägna att leka 
självständigt i mammans närvaro. Resultatet visade att hämningen var stabil över tid. 
 
I Brobergs studie (Broberg et al., 1990) fann man inga skillnader i hämning avseende 
kön. Det tycks inte heller finnas några könsskillnader hos svenska barn när det gäller 
vilka typer av rädslor som etableras (Svensson & Öst, 1999). Man fann inte heller några 
könsskillnader när man undersökte hämning hos studenter i USA (Reznick et al., 1992). 
 
Förekomsten av hämning i olika kulturer undersöktes i en studie (Rubin et al., 2006), 
där barn från Australien, Kanada, Kina, Italien och Sydkorea ingick. Barnen 
observerades när de ställdes inför nya utmanande situationer bestående av ett möte med 
en obekant människa. Hämning undersöktes genom att man mätte barnets svarslatens 
vid mötet med den för barnet obekanta personen. Latensen för barnet att närma sig 
mamman när den obekanta personen befann sig i rummet undersöktes också. Resultatet 
visade att det finns skillnader mellan barn från österländska och västerländska länder. 
Barn från Australien och Italien var mindre hämmade än de övriga barnen. Mest 
hämmade var barnen från Kina och Sydkorea. Hämning undersöktes, också i en annan 
studie, hos barn från Kina och Kanada och resultatet visade att kinesiska barn är mer 
hämmade än barn från Kanada (Chen, Hastings, Rubin, Chen, Cen, & Stewart, 1998). 
   
Skattning 
Självskattning och intervjuer där barn rapporterar sina tankar, känslor och sitt beteende 
är inte att betrakta som reliabelt när barnet är fem år och yngre (Bergin, Lambert, & 
Dupper, 2004). En vanlig uppfattning är att barn under åtta till nio år inte är tillräckligt 
kognitivt utvecklade för att identifiera beteenden som är avvikande. De har också svårt 
att koppla beteenden till funktionsnedsättningar och förstå att det är möjligt att med 
hjälp av terapi förbättra livssituationen (LaGreca 1990, refererat i Bergin et al., 2004). 
 
Föräldrar är oftast den viktigaste källan till information i en utredning av barns 
beteende. Detta med anledning av att de känner till hur barnet har fungerat sedan 
födseln, samt hur barnet agerar i många olika situationer. Det finns dock vissa problem 
vad gäller tolkningen av den information som föräldrar lämnar. Föräldrars, vanligtvis 
mammans, uppfattning av hur barnet anpassar sig och fungerar är relaterat till föräldrars 
psykopatologi, främst oro och depression, äktenskapskonflikt, stressorer och socialt 
stöd. Föräldrar med egna psykiatriska besvär eller som lider av stress skattar i större 
utsträckning sitt barns beteende som avvikande än föräldrar utan dessa symtom 
(Reuterskiöld, Öst, & Ollendick, 2008; Grills & Ollendick, 2003). 
 
Vid bedömning av barn är det av stor vikt att använda flera informanter (Reuterskiöld et 
al., 2008). Dessa kan bestå av föräldrarapportering, självrapportering, rapportering av 
andra (exempelvis lärare) och observation. Ett dilemma att ta hänsyn till är att 
föräldrars, lärares och barns information inte korresponderar särskilt väl med varandra 
enligt Kazdin (1994, refererat i Bergin et al., 2004).  
 



 

 

9 

 

I en studie (Muris, Meesters, & Spinder, 2003) undersöktes vilken överensstämmelse 
som fanns mellan barns självrapportering och föräldrars rapportering av hämning och 
ångest- och depressionssymtom. Man undersökte även sambandet mellan rapporterade 
symtom på hämning och symtom på depression och ångestsyndrom. Data från 280 
föräldra- barnpar samlades in, där barnens ålder var mellan 11 och 15 år. Barnen fick 
besvara ett frågeformulär (BII) med frågor som mäter blyghet och hämmat beteende i 
sociala situationer. De fyllde även i formulär avsedda att mäta förekomst av 
ångestsyndrom och depression, enligt DSM-IV. Föräldrarna fick fylla i 
föräldraversioner av samma formulär. Resultatet visade en korrelation på 0.49 mellan 
föräldrars och barns rapportering av hämning. På skalan för ångestsyndrom var 
korrelationen mellan barn och föräldrar 0.50. Det fanns en högre överensstämmelse 
gällande social fobi, separationsångest och depression än för paniksyndrom, 
tvångssyndrom och generaliserat ångestsyndrom. Föräldrar rapporterade generellt högre 
nivåer av social fobi och separationsångest än sina barn. Det omvända gällde för 
rapporteringen av panikångest, tvångssyndrom och generaliserat ångestsyndrom, där 
barnen rapporterade fler symtom än föräldrar. Vidare fann man också ett samband 
mellan barnens rapportering av hämning och ångest- och depressionssymtom. 
 
Skalor 
Retrospective Self-Report of Inhibition (RSRI), är ett retrospektivt 
självskattningsformulär som avser mäta hämning. Frågeställningarna i formuläret Child 
Inhibition Scale, CIS, är samma som de frågor som förekommer i RSRI med skillnaden 
att det är omformulerade i CIS. Frågorna kan enligt (Reznick et al., 1992) delas in i fem 
domäner som mäter hämning. De fem domänerna är: 
 
a) Aktivitet av sympatiska nervsystemet med frågor om generell sjukdom såsom allergi, 
förstoppning och sömnsvårigheter. 
 
b) Rädsla för saker, situationer och potentiella händelser med frågor om mörkerrädsla, 
djur, skolan, gruppaktiviteter, att bli övergiven. 
 
c) Beteenden i syfte att minska rädsla med frågor om nattlampa och övergångsobjekt. 
 
d) Beteenden som tyder på rädsla för det obekanta med frågor om övernattning, prova 
nya maträtter och att vara rädd i skolan. 
 
e) Beteenden som tyder på bristande sociala färdigheter med frågor om lek i skolan, 
beteenden på fester, popularitet, aktiviteter efter skolan och interaktion med föräldrarna.  
 
Vid faktoranalys av RSRI framkom 3 faktorer; Sjukdomsrelaterat beteende, Socialt 
undvikande och Räddhågsenhet (Hayward et al., 1998). Reliabilitetstest av RSRI gav 
resultatet 0.79 på Cronbachs alfa (Reznick et al., 1992). 
 
Child Inhibition Scale, CIS är ett screeninginstrument med 30 frågor som avser mäta 
hämning hos barn. Föräldrar/vårdnadshavare till barn i årskurs 2-9 skattar hur barnet var 
i årskurs 1-6. CIS bygger på frågeformuläret RSRI (Reznick et al., 1992), det är 
omarbetat av Ollendick för att fungera som en föräldrarversion. CIS är översatt till 
svenska av Öst (2001). Frågorna i CIS behandlar barnets beteende i olika situationer. 
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Exempel på en fråga som berör Socialt undvikande är ”Tyckte ditt barn om att delta i 
sällskapslekar?”. ”Hur ofta hade ditt barn mardrömmar?” avser mäta grad av 
Räddhågsenhet. Den sista faktorn är Sjukdomsrelaterat beteende där frågan ”Låtsades 
ditt barn någonsin vara sjuk för att slippa gå till skolan eller sociala händelser?” ingår. 
Förälder eller vårdnadshavare får välja det alternativ från en femgradig likertskala som 
bäst beskriver graden av uppvisat beteende. Ett exempel på svarsalternativ är alltid, ofta, 
ibland, sällan eller aldrig. 
 
Multidimensional Anxiety Scale for Children - Parent version, MASC-P (March, 
Parker, Sullivan, & Stallings, 1997) är ett screeninginstrument med 39 frågor. Det finns 
fyra svarsalternativ, aldrig, sällan, ibland och ofta, där en hög poäng indikerar hög 
ångest. Testets frågor kan delas in i fyra faktorer; Fysiska symtom, Undvikande av 
skada, Social ängslighet och Separation/panik. Den svenska versionen är översatt av 
Lars Göran Öst (2007). Cronbachs alfa reliabiltetskoefficient visar en intern reliabilitet 
på 0.85, 0.70, 0.86 och 0.87 på respektive faktor. Validiteten testades genom jämförelse 
med närliggande subskalor ur Spence Children’s Anxiety Scale – SCAS (Spence, 1997) 
och visade sig ha hög överensstämmelse (Baldwin, 2007). 
 
Syfte 
På Psykologiska institutionen, avdelningen för klinisk psykologi, vid Stockholms 
universitet bedrivs behandlingsforskning kring kognitiv beteendeterapi för 
ångeststörningar hos barn och ungdomar. CIS är ett av de skattningsverktyg som har 
använts när rädsla har undersökts, men en svensk normering saknas i dagsläget. 
Huvudsyftet med studien var att undersöka skalans psykometriska egenskaper och hur 
normalvärdet för skalan ser ut bland barn i årskurs 2-9 i Sverige. Ytterligare syften var 
att undersöka skalans reliabilitet, validitet samt att undersöka om det finns skillnader 
avseende kön och geografiska områden. 
 
Frågeställningar 
 

1. Hur reliabel är CIS-skalan? 
2. Går det att urskilja faktorer vid faktoranalys av CIS? 
3. Vilket medelvärde har svenska barn på CIS totalt samt på eventuella delskalor? 
4. Finns det signifikanta medelvärdesskillnader i CIS och MASC-P mellan pojkar 

och flickor? 
5. Hur ser validiteten ut för CIS (i jämförelse med MASC-P). 
6. Vilka psykometriska egenskaper har MASC-P, svensk version? 
7. Finns det signifikanta skillnader i totalpoäng avseende område? 
 

 



 

 

11 

 

M e t o d  
 
Undersökningsdeltagare 
Deltagarna bestod av 430 föräldrar/vårdnadshavare till skolbarn från 5 olika områden i 
Storstockholm. Barnen gick i kommunala grundskolor årskurs 2-9. Av de 430 var 215 
(50%) föräldrar/vårdnadshavare till flickor och 187 (43%) till pojkar. Frågan angående 
könstillhörighet lämnades obesvarad av 28 (7%) föräldrar/vårdnadshavare. Antal 
deltagare och totalt antal elever per klass framgår i tabell 1, där de är indelade utifrån 
årskurs och geografiskt område. I tabellen framgår också det totala antalet deltagare per 
område och årskurs. Skolorna valdes med hänsyn tagen till socioekonomisk status. 
 
Tabell 1. Antal deltagare/totalt antal elever per klass, totalt antal deltagare per årskurs 
och geografiskt område 
 

Område Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Total 

Socialt 
privilegierade 

10/16 9/19 9/21 14/21 8/22 20/26 3/28 3/26 76/179 

Socialt tämligen 
privilegierade 

5/9 15/20 3/7 8/13 9/24 8/25 5/20 7/27 60/145 

Mellanområde 12/20 16/24 22/23 14/25 22/24 12/27 7/25 10/26 115/194 

Ytterkommun 16/24 14/28 16/22 14/17 10/21 10/26 7/25 11/28 98/191 

Socialt tämligen 
missgynnade 

6/20 14/18 2/21 9/21 13/29 13/26 9/28 15/24 81/187 

Total 49/89 68/109 52/94 59/97 62/120 63/130 31/126 46/131 430/896 

 
 
Det externa bortfallet uppgick till 51%, totalt samlades 437 formulär in av 896 utdelade. 
För ofullständigt ifyllda formulär som samlades in bestämdes ett gränsvärde för 
huruvida dessa skulle inkluderas eller inte i studien. De formulär som hade fler än 5 
tomma svarsalternativ exkluderades. Antalet exkluderade formulär uppgick till 7, vilka 
utgör det interna bortfallet. Dessa är spridda över olika områden och årskurser. 
 
Material 
Kuvert innehållande: Introduktionsbrev (bilaga 2) till föräldrar/vårdnadshavare, ett häfte 
med CIS och MASC-P, samt ett svarskuvert. 
 
Procedur 
Datainsamlingen skedde på grundskolor i Stockholms län. I syfte att få en spridning 
avseende hälsoaspekter, valdes skolor från kommuner som skiljer sig åt avseende 
sociala förhållanden med hjälp av Brembergs kommunindelning (1998). Bremberg har 
utifrån sociala förhållanden delat in och rangordnat geografiska områden i 7 
övergripande kluster med hänsyn till 13 hälsoindikatorer. Vaxholm skiljer sig avsevärt 
från övriga kluster då hälsostatusen är betydligt högre, och utgör därför ett eget kluster. 
Därefter kommer i fallande ordning; Socialt privilegierade, Socialt tämligen 
privilegierade, Mellanområden, Ytterkommuner, Socialt tämligen missgynnade och 
Socialt missgynnade. En uppskattning av det antal deltagare som krävs för en normering 
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föranledde att 5 områden ingår i studien. De två geografiska områdena som valdes bort 
låg i respektive ytterkant av det spektrum som Brembergs områdesindelning utgör. 
 
Inom varje geografiskt område valdes slumpmässigt ett delområde, vilket fick 
representera det geografiska området. Kommunala skolor valdes slumpmässigt från 
respektive område. Med hänsyn till bortfall togs reserver för varje skola fram från varje 
område. 
 
Rektorer kontaktades via telefon för kort information om studien. Intresserade fick 
utförlig information (bilaga 1) via mail och kontaktades några dagar därefter för 
förfrågan om deltagande i studien. Möten hölls med berörd personal för muntlig 
instruktion om procedur, de tilldelades vid detta tillfälle det material de skulle 
vidareförmedla till eleverna. Den muntliga instruktionen bestod av information om att 
gå ut med information om studien till samtliga föräldrar innan materialet delades ut. 
Vidare ombads de att gå ut med en påminnelse om inlämning av materialet, en vecka 
efter utdelning. Klasslärare delade ut ett kuvert per elev med den muntliga instruktionen 
att ta med kuvertet till förälder/vårdnadshavare. Klasslärare samlade in materialet från 
eleverna när förälder/vårdnadshavare fyllt i dessa. Materialet lämnades sedan på 
expedition eller till rektor efter överenskommelse. Materialet hämtades tre till fyra 
veckor efter utdelning. Information om frivillighet och konfidentialitet framkommer i 
bifogat introduktionsbrev (bilaga 2). 
 
När ett formulär hade färre än fem utelämnade svar inkluderades detta formulär och de 
tomma svaren fylldes i med hjälp av approximering. Denna bedömning gjordes för varje 
enskild individ utifrån dennes svarsprofil. Exempelvis frågan: ”I genomsnitt, hur ofta 
per år var ditt barn hemma från skolan p.g.a. sjukdom?” som tillhör faktorn 
Sjukdomsrelaterat beteende, fylldes i med hjälp av svar från andra frågor inom 
tillhörande faktor. Inom faktorn Sjukdomsrelaterat beteende finns fyra andra frågor som 
till stor del liknar varandra, t ex ”Hade ditt barn några problem med, eller var ditt barn 
tvungen att gå till läkare för allergier, sömnlöshet eller förstoppning?”. I de fall där det 
funnits fem eller flera uteblivna svar ansåg vi oss ej kunna göra en rättvisande 
bedömning p.g.a. för få svar för en tydlig svarsprofil.  
 
Databearbetning 
Data matades in i SPSS, v. 16.0, där följande statistiska analyser genomfördes: 
 

- Cronbachs alpha på CIS respektive MASC-P. 
- Faktoranalyser av CIS respektive MASC-P med principalkomponentanalys med 

varimaxrotation. 
- Medelvärde på CIS total samt delskalor. 
- T-test genomfördes på CIS avseende kön. 
- Korrelationsanalys, Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient, mellan 

totalpoäng i CIS och MASC-P och dess delskalor. 
- Envägs variansanalys, ANOVA, och post-hoc test, Scheffé. 
- Enkla frekvensfördelningar på CIS-skalan uppdelat på ålder och kön (bilaga 3). 
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R e s u l t a t  
 
Intern konsistens 
Cronbachs alfa visade en reliabilitet på α=0.82 för CIS-skalan som helhet. För faktorn 
Sjukdomsrelaterat beteende finns en reliabilitet på α=0.60, Socialt undvikande α=0.77, 
Räddhågsenhet α=0.73 och Djurrädsla α=0.88. 
 
Cronbachs alfa visade en reliabilitet på α=0.88 för MASC-P-skalan. För faktorn Fysiska 
symtom finns en reliabilitet på α=0.79, Undvikande av skada α=0.72, Social ängslighet 
α=0.85 och Separation/panik α=0.75. 
 
Delskalor 
Faktoranalys av frågorna i CIS visade att 25 av 30 frågor laddade i fyra olika faktorer  
(tabell 2) som förklarar 37% av variansen.  
 
Tabell 2. Faktorindelning för CIS och laddning i respektive faktor samt förklarad 
varians  

Fråga: 
Sjukdomsrelaterat 
beteende 

Socialt 
undvikande Räddhågsenhet Djurrädsla 

1. Hemma från skolan 0.70    
2. Till skolsköterskan 0.50    
3. Symtom 0.63    
16. Låtsas sjuk 0.66    
26. Läkarbesök 0.44    
28. Körsång  0.51   
17. Svarta tavlan  0.56   
18. Få frågan  0.49   
19. Svårt höra  0.54   
20. Bad om hjälp  0.57   
21. Stora gruppen  0.55   
22. Sällskapslekar  0.60   
23. Nya barn  0.61   
24. Pipig röst  0.44   
25. Populär  0.50   
15. Nytt skolår  0.48 0.40  
4. Mardrömmar   0.56  
5. Mörkrädd   0.69  
7. Gosedjur   0.49  
10. Separerad   0.70  
11. Obekant barnvakt   0.57  
12. Gå hemifrån   0.66  
27. Nattlampa   0.56  
8. Rädd för husdjur    0.84 
9. Obekanta djur 
 
Procent förklarad varians 

 
7.08% 

 
11.12% 

 
12.59% 

0.85 
6.26% 

 
Följande frågor laddade inte över 0.40 i någon faktor: 

6. ”Tittade ditt barn under sängen eller garderoben eller bad dig titta under sängen 
eller i garderoben innan han/hon somnade?” 

13. ”Sov ditt barn över hos vänner?” 
14. ”Prövade ditt barn nya maträtter?” 
29. ”Sårades ditt barns känslor lätt?” 
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30. ”Berättade ditt barn för familjemedlemmar när han/hon var arg på dem?” 
Faktoranalys av frågorna i MASC-P visade att 34 av 39 frågor laddade i fyra olika 
faktorer (tabell 3) som förklarar 37.6% av variansen. 
 
Tabell 3. Faktorindelning för MASC-P och laddning i respektive faktor samt förklarad 
varians  

Fråga: Fysiska symtom 
Undvikande av 
skada 

Social ängslighet Separation/panik 

6. Svårt att få luft 0.54    
8. Skakig eller pirrig 0.48    
12. Yr 0.48    
18. Smärtor i bröstet 0.52    
20. Konstig, overklig 0.50    
24. Hjärta slår fort 0.67    
27. Rastlös 0.53    
31. Illamående 0.49    
35. Darrar 0.64    
38. Svettig 0.60    
2. Be om lov  0.43   
5. Upptäcka fara  0.53   
9. Lyda  0.48   
13. Försiktig  0.67   
25. Undvika upprörd  0.55   
28. Göra rätt  0.64   
36. Kontrollerar  0.53   
11. Nära ma/pa  0.47  0.41 
1. Spänd, nervös 0.42  0.43  
3. Andra skratta   0.74  
10. Driva med   0.78  
14. Få frågan   0.51  
16. Andra tycker dum   0.73  
22. Andra tycker om   0.77  
29. Göra pinsamt   0.64  
33. Uppträda   0.46  
39. Känner sig blyg   0.47  
4. Föräldrar åka bort    0.61 
7. Åka på läger    0.56 
15. Lättskrämd    0.50 
17. Nattlampa    0.58 
19. Åka utan familj    0.65 
26. Sova själv    0.60 
34. Specifika rädslor 
 
Procent förklarad varians 

 
9.70% 

 
7.79% 

 
11.81% 

0.51 
8.31% 

 
Följande frågor laddade inte över 0.40 i någon faktor: 
 

21. ”Mitt barn försöker göra saker som andra personer tycker om.” 
23. ”Mitt barn undviker att titta på skrämmande filmer och TV-program.” 
30. ”Mitt barn blir rädd av att åka bil eller buss.” 
32. ”Om mitt barn blir upprörd eller rädd, så låter han/hon någon veta det på en 
gång.” 
37. ”Mitt barn har problem med att fråga andra barn om de vill leka med 

honom/henne.” 
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Könsskillnader och medelvärden 
T-test på CIS och MASC-P visade signifikanta skillnader mellan könen. På delskalan 
CIS Socialt undvikande hade pojkar signifikant högre medelvärde än flickor (t=3.03, 
p<0.003). På delskalorna Räddhågsenhet, CIS, och Fysiska symtom, MASC-P, hade 
flickor signifikant högre medelvärde än pojkar (t=2.30, p<0.02 respektive t=2.21, 
p<0.03). Medelvärden och standardavvikelser på CIS respektive MASC-P totalpoäng, 
för flickor och pojkar samt t-värde framgår i tabell 4. 
 
Tabell 4. Medelvärden och standardavvikelse för CIS respektive MASC-P totalpoäng 
och delskalor beroende av kön samt t-värde 
 Flickor (n=215)  Pojkar (n=187) Total (n=430) T-värde   

CIS total 25.71 (10.98) 27.06 (10.62) 26.39 (10.93) 1.25          

Socialt undv. 9.07 (5.36) 10.74 (5.62) 9.88 (5.54) 3.03*            

Räddhågsenhet 7.13 (4.90) 6.04 (4.54) 6.62 (4.77) 2.30*   

Sjukd. Bet. 2.07 (2.23) 2.17 (2.36) 2.10 (2.29) 0.42       

Djurrädsla 1.08 (1.61) 1.14 (1.70) 1.15 (1.69) 0.36     

MASC-P total 36.20 (13.94) 34.73 (13.26) 35.91 (13.71) 1.07 

Social ängslighet 9.40 (5.40) 9.84 (5.40) 9.69 (5.38) 0.82 

Fysiska symtom 4.17 (4.29) 3.32 (3.22) 3.81 (3.86) 2.21* 

Undvika skada 13.27 (4.73) 13.07 (4.21) 13.30 (4.50) 0.43 

Separation/panik 7.65 (4.56) 6.99 (4.54) 7.48 (4.62) 1.46 

*p<0.05 
 
Skillnader mellan geografiska områden 
En envägs ANOVA visade signifikanta skillnader (F4,425 = 5.05, p<0.001) mellan olika 
geografiska områden. Post-hoctest, Scheffé, genomfördes och visade att Ytterkommun 
hade signifikant högre medelvärde på CIS total än Mellanområde (p<0.01) och Socialt 
privilegierade (p<0.05). F-värden presenteras i tabell  5. 
 
Tabell 5. F-värde avseende skillnad i totalpoäng mellan geografiska områden 

 
Socialt 
priviligierade 

Socialt tämligen 
priviligierade 

Mellanområde Ytterkommun 

Socialt tämligen 
priviligierade 

-4.97  
  

Mellanområde 0.22 5.20 
  

Ytterkommun -5.10* -0.12 -5.31* 
 

Socialt tämligen 
missgynnade 

-2.04 2.94 -2.26 3.06 

*p<0.05 
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Validitet 
Korrelationen mellan totalpoäng på MASC-P och CIS beräknades till r=0.66 med 
Pearsons produktmomentskorrelationskoefficient och visade sig vara signifikant 
(p<0.01) (tabell 6).  
 
Tabell 6. Korrelationer mellan CIS och MASC-P, totalpoäng och delskalor 

 CIS total 
CIS socialt 
undvikande 

CIS 
räddhågsenhet 

CIS sjukd. 
beteende 

CIS Djurrädsla 

MASC-P total .66* .47* .54* .36* .32* 

MASC-P social 
ängslighet 

.64* .57* .43* .35* .18* 

MASC-P 
fysiska symtom .50* .34* .37* .43* .23* 

MASC-P 
undvika skada 

.33* .21* .27* .13* .23* 

MASC-P 
separation/panik .55* .28* .56* .25* .35* 

*p<0.01 
  
CIS totalpoäng och dess delskalor korrelerades med hjälp av Pearsons 
produktmomentkorrelationskoefficient (tabell 7). 
 
Tabell 7. Korrelationer mellan CIS totalpoäng och dess delskalor 

 CIS total 
CIS socialt 
undvikande 

CIS 
räddhågsenhet 

CIS sjukd. 
beteende 

CIS socialt 
undvikande 

.81*    

CIS räddhågsenhet .73* .33*   

CIS sjukd. 
Beteende .55* .31* .30*  

CIS Djurrädsla .37* .18* .16* .13* 

*p<0.01 
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 D i s k u s s i o n  
 
Syftet med studien var att undersöka CIS psykometriska egenskaper och göra en svensk 
normering av formuläret. För att instrumentet ska vara lämpligt att använda i kliniska 
sammanhang och forskning behöver det vara reliabelt och validerat. Resultatet av den 
psykometriska utprövningen visar att CIS har god reliabilitet och validitet som 
skattningsformulär betraktat. Fyra delskalor gick att urskilja. Signifikanta skillnader 
mellan pojkar och flickor samt mellan olika geografiska områden framkom. 
 
För att undersöka CIS validitet valdes MASC-P som jämförelseinstrument. Detta med 
anledning av att det till viss del liknar CIS så till vida att båda formulären förväntas 
mäta aspekter av rädslor och hämning hos barn. Likheter går att urskilja i resultatet av 
valideringen.  
  
Delskalor – faktoranalys & korrelationer 
Resultatet vid faktoranalys av CIS stämmer väl överens med de tre faktorer, 
Sjukdomsrelaterat beteende, Socialt undvikande och Räddhågsenhet, som framkommit 
vid faktoranalys av RSRI (Hayward et al., 1998). Två av frågorna, 8 och 9, i CIS 
utgjorde ytterligare en faktor som inte framkommit i forskning på RSRI. Dessa två 
frågor har i tidigare studier ingått i faktorn Räddhågsenhet. I föreliggande studie fick 
faktorn namnet Djurrädsla. Frågorna berör en rädsla för djur, exempelvis andras husdjur 
och genom sin specifika frågeställning särskiljer de sig. Denna faktor korrelerar 
signifikant, r=0.37 med CIS total vilket tyder på att den bör ingå i skalan (se tabell 6). 
Delskalan Djurrädsla kan vara ett viktigt komplement till övriga delskalor i CIS vid 
mätning av hämning. 
 
Vid faktoranalys av MASC-P fann vi fyra faktorer vilket stämmer överens med tidigare 
forskning (Baldwin, 2007). Fem frågor laddade inte över 0.40 (21, 23, 30, 32 och 37) i 
någon faktor. En fråga (15) laddade ej i förväntad faktor, vilket kan ha sin förklaring i 
kulturella och språkliga skillnader i hur frågan tolkas. 
 
Intern konsistens och validitet 
Resultatet på Cronbachs alfa på hela CIS-skalan var 0.82 vilket visade en god 
reliabilitet som stämmer väl överens med RSRI där man erhållit ett resultat på 
Cronbachs alfa på 0.79 (Reznick et al., 1992). På delskalorna Sjukdomsrelaterat 
beteende, Socialt undvikande, Räddhågsenhet och Djurrädsla, fann vi en reliabilitet på 
0.60, 0.77, 0.73 och 0.88. 
 
På MASC-P visade reliabilitetskoefficienten en intern reliabilitet på 0.88. Delskalorna 
visade 0.79, Fysiska symtom, 0.72 avseende Undvikande av skada, 0.85, Social 
ängslighet och delskalan Separation/panik 0.75. Detta stämmer relativt väl överens med 
tidigare resultat; 0.85, 0.70, 0.86 och 0.87 på respektive faktor (Lars Göran Öst, 2007). 
 
CIS validitet undersöktes genom jämförelse av CIS och MASC-P. Pearsons 
produktmomentkorrelationskoefficient visade r=0.66, vilket tyder på god validitet hos 
CIS. För att ytterligare stärka validiteten hos CIS kan man undersöka den diskriminativa 
validiteten. Detta kan göras genom att jämföra med ett formulär som mäter ett beteende 
som skiljer sig från hämning och ångest. Vidare fann vi en moderat korrelation mellan 
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delskalorna som avser att mäta social rädsla hos CIS och MASC-P vilket ytterligare 
ökar formulärets validitet. 
 
Områdesskillnader 
Jämförande analys av geografiska områden visade signifikanta skillnader i totalpoäng 
mellan Ytterkommun, Mellanområde och Socialt priviligierade där Ytterkommun hade 
högre poäng än de båda övriga. Resultatet tyder på att det finns en riktning, där områden 
med högre hälsostatus rapporterar färre symtom på CIS. Den befintliga 
områdesindelningen (Bremberg, 1995) är en rangordning utifrån hälsoaspekter, där 
området Socialt priviligierade är de mest välmående och därefter i följande ordning 
Socialt tämligen priviligierade, Mellanområde, Ytterkommun och Socialt tämligen 
missgynnade. 
 
Könsskillnader 
I föreliggande studie fanns ingen signifikant könsskillnad, enligt resultatet av CIS 
totalpoäng, avseende hämning, vilket stämmer överens med tidigare forskningsresultat 
(Broberg et al., 1990; Reznick et al., 1992). Inga könsskillnader fanns heller avseende 
faktorn Djurrädsla, detta stämmer också överens med studien av Svensson och Öst 
(1999).  
 
Resultatet visar dock att i tre av de åtta delskalorna finns det signifikanta skillnader 
avseende kön. Detta i CIS inom delskalorna Socialt undvikande och Räddhågsenhet, 
och inom delskalan Fysiska symtom i MASC-P. Pojkarnas vårdnadshavare rapporterade 
en högre grad av Socialt undvikande medan flickornas vårdnadshavare rapporterade en 
högre grad av Räddhågsenhet och Fysiska symtom. Frågorna i skalan Räddhågsenhet 
berör separation från vårdnadshavare i flera olika situationer så som vid sänggående, när 
föräldrarna ska åka bort och rädsla för att bli kidnappad. Resultatet kan därför tolkas 
som att flickor undviker separation i större utsträckning än pojkar. I skalan Fysiska 
symtom ingår frågor som berör obehagliga inre sensationer. Flickor upplever i högre 
grad än pojkar att hjärtat slår fort, att barnet har svårt att få luft, känner sig yr och 
svettas, enligt föräldrar/vårdnadshavare i studien. 
 
Enligt Jorm (1987) är skillnaderna avseende rapporterad ängslan, oro och ångest små 
under barndomen och att dessa skillnader ökar vid 16 till 24 års ålder. Att flickor 
tenderar att må sämre över lag än pojkar bekräftas också av Danielsson (2006). De 
symtom som flickorna rapporterar (Danielsson, 2006) stämmer väl överens med de 
erhållna resultaten på delskalan Fysiska symtom i MASC-P. På delskalan uppger 
föräldrar/vårdnadshavare att flickor i större utsträckning än pojkar lider av yrsel och 
nervositet. 
 
Att pojkar tar större plats både verbalt och fysiskt under lektionstid såväl som på raster 
(Nygren, 2007) för lätt tanken till en föreställning om att pojkar inte skulle undvika 
sociala sammanhang mer än flickor. Resultatet i föreliggande studie tyder snarare på 
motsatsen då pojkarna har högre poäng på skalan Socialt undvikande, ingen skillnad 
finns dock på delskalan Social ängslighet. Dessa delskalor korrelerar signifikant (.57). 
En eventuell orsak till skillnaden mellan svaren på frågorna i de två delskalorna kan 
vara att frågorna i CIS är mer neutrala i sin formulering än de i MASC-P. Exempelvis 
används ord som direkt reflekterar rädsla, oro, nervositet i betydligt större utsträckning i 
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MASC-P än i CIS, där frågorna har en mer positiv klang så som ”Tycker ditt barn om 
att delta i sällskapslekar?” Det skulle vara intressant att forska vidare på de 
könsskillnader som framkommit avseende socialt undvikande, då resultatet står i 
kontrast mot vad tidigare forskning säger (Muris et al., 1998). Muris och hans 
medarbetare  undersökte sambandet mellan hämning och kön och resultatet visade att 
flickorna rapporterade svårare grad av hämning, oro och ångest än pojkarna. 
 
Medelvärdet på CIS mellan pojkar och flickor i föreliggande studie skiljer sig inte 
signifikant från varandra, vilket stämmer med tidigare forskning (Reznick et al., 1992). 
Då analysen visar att det finns skillnader avseende kön på delskalorna i CIS 
rekommenderas att olika normeringar används för pojkar och flickor på CIS-skalan. 
 
Etiska överväganden 
För att validera CIS sökte vi ett tidigare validerat instrument som avser mäta liknande 
aspekter av beteende som skalorna i CIS förväntades mäta. Vid övervägande togs 
hänsyn till hur frågorna kan komma att uppfattas av undersökningsdeltagarna. 
Förhoppningen var att inte väcka negativa reaktioner hos deltagande vårdnadshavare. 
Utifrån dessa aspekter valdes MASC-P som jämförelseinstrument. Trots försiktighet vid 
val av formulär tänker vi oss att vårdnadshavare kan uppleva obehag när de ställs inför 
frågor som kopplar svåra situationer och beteenden till deras barn. Med anledning av 
detta gavs muntlig och skriftlig information om att vårdnadshavarna gärna fick kontakta 
oss vid funderingar angående formuläret och undersökningen. 
 
Kraven på konfidentialitet är uppfyllda genom att formulären inte går att härleda till 
enskilda individer. Instruktioner om att formuläret skulle placeras i ett slutet kuvert gavs 
med anledning av att varken barnet eller dess lärare skulle ta del av föräldrarnas svar. 
Respondenterna fick skriftlig information i instruktionen om att deltagandet i studien 
var frivilligt. 
 
Generaliserbarhet 
För att få en god generaliserbarhet användes en områdesindelning med hänsyn tagen till 
en mängd hälsofaktorer så som till exempel socioekonomisk status. En befintlig 
områdesindelning valdes för att öka generaliserbarheten. Med anledning av obefintliga 
ekonomiska resurser är urvalet begränsat till att innefatta Storstockholm. Vi har strävat 
efter att få en jämn fördelning av antalet barn i varje årskurs och en spridning avseende 
geografiska områden. För att ytterligare öka generaliserbarheten hade det varit önskvärt 
med representation i urvalet från flera delar av Sverige.      
 
Bortfall 
Av de skolor som kontaktades angående deltagande i studien valde flertalet att delta. De 
skolor som avböjde angav olika skäl så som tidsbrist eller att de för tillfället deltog i 
andra studier. En skola sa nej till deltagande då de ofta blivit tillfrågade om att delta i 
undersökningar och att de känner sig utpekade som en ”problemskola”. Denna typ av 
bortfall kan i den här typen av undersökningar medföra en risk för ett snedfördelat 
urval. I denna studie frågade vi om anledningen till att skolorna avböjde och fick 
därmed information om vad som låg bakom besluten. I dialoger med rektorer och lärare 
framkom en känslighet för deltagande  i studier där man undersöker hälsoaspekter hos 
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barn. Denna försiktighet att delta uppfattar vi som en önskan att inte väcka missnöje 
från föräldrarnas sida samt en rädsla för minskad popularitet.   
 
Rektorerna instruerades att i förberedande syfte ge information om studien till 
vårdnadshavarna innan barnen erhöll materialet. Hur detta har gått till väga har varierat 
beroende på skolans rutiner. Här hade troligtvis en färdig informationstext ökat 
förutsättningarna för att samma information skulle nå fram till samtliga deltagande, och 
dessutom vara entydig för alla.  
 
En del av det externa bortfallet kan bero på antalet led materialet färdats. Det första 
ledet där bortfall kan ske är när läraren ska distribuera materialet till samtliga elever. 
Här kan frånvaro göra att någon elev inte blir tilldelad ett kuvert. För att undvika detta 
behöver läraren kontrollera för vilka elever som fått sitt kuvert. Ett andra steg i 
proceduren är när eleven ska leverera kuvertet till förälder/vårdnadshavare. Här kan 
både förseningar och helt uteblivet överlämnande till vårdnadshavare vara möjligt. För 
de kuvert som når fram till förälder/vårdnadshavare och fylls i finns en liknande risk när 
materialet ska tillbaka till skolan.  
 
Ytterligare ansträngningar skulle ha kunnat förbättra standardiseringen av proceduren, 
till exempel genom en skriftlig instruktion till lärarna. Hur deltagande lärare presenterat 
studien för eleverna kan ha skiljt sig något åt med anledning av att de fått muntlig 
information av respektive rektor.  
 
Hämning och ångest hos barn och ungdomar 
Precis som tidigare studier (Hagopian & Ollendick, 1996; Muris et al., 1998) kommit 
fram till fann vi också ett positivt samband mellan grad av hämning och generella 
symtom på ångest, vilket den höga korrelationen mellan CIS och MASC-P pekar på. 
Riktningen visar att ju mer hämmat beteende föräldrarna uppgav att barnet hade desto 
högre ångestsymtom uppgavs också finnas hos barnet. Till skillnad från många andra 
studier så är data i den här uppsatsen inhämtat från föräldrar som skattar sina barn. Det 
framkommer i föreliggande studie att det finns likheter mellan föräldrarapportering och 
den självrapportering av hämning som gjorts i andra studier. Förutom det positiva 
sambandet mellan hämning och symtom på ångest framkommer i stort samma 
faktorindelning på MASC-P och CIS som framkommit i självskattningsstudier. Detta är 
ytterligare ett tecken på validitet hos CIS. 
 
Även om det finns kopplingar mellan hämning och ångest så går det inte att påvisa 
något orsakssamband. Vad som ligger bakom den hämning som vårdnadshavare 
rapporterat i föreliggande studie framgår inte. Enligt Kagan (1989) skulle hämningen 
delvis kunna vara biologiskt betingad, utifrån Banduras perspektiv (1974) skulle 
hämningen kunnat uppstå genom social inlärning. Barn från länder präglade av 
österländsk kultur rapporteras som hämmade i större utsträckning än barn som lever i 
den västerländska kulturen (Chen et al., 1998; Rubin et al., 2006). Att det finns 
skillnader mellan hur hämmade barn är i olika kulturer tyder på att hämning är kulturellt 
betingat. Hur man beter sig är i så fall beroende av det samhälle man lever i. Inga av 
dessa perspektiv står i motsatsförhållande till varandra, lika lite som en enskild faktor i 
dagens läge kan förklara hur hämning uppstår.  
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Slutsatser  
De områdesskillnader som framkommit tyder på att bättre hälsostatus hänger samman 
med jämförelsevis låg grad av hämning hos barn. Skillnader mellan pojkar och flickor 
som framkommit tyder på att pojkar skulle undvika sociala situationer i större 
utsträckning än flickor. Flickor å andra sidan verkar undvika separation och tycks också 
uppleva obehagliga inre sensationer i större utsträckning än pojkar. Sammanfattningsvis 
visar resultaten att CIS har en god reliabilitet och validitet och att instrumentet därmed 
kan användas i forskning och kliniska sammanhang. 
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Bilaga 1. Introduktionsbrev, rektor. 
Hej! 
 
Vi skriver till dig, efter överenskommelse per telefon, angående en studie om barn och 
ångestproblematik. Bakgrunden till studien är att rapporteringen av ångestproblem hos 
skolbarn har ökat på senare år. Bland problemen som uppmärksammas finns oro, stress, 
depression och social ångest. En tidig debut har i olika studier visat sig hänga ihop med 
ett allvarligare och kroniskt förlopp senare i livet. Det är därför av stort intresse att 
identifiera ångestproblem tidigt hos barn och ungdomar. 
 
Vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet bedrivs nu forskning inom 
området barn och ångest, och en typ av instrument som används i den här typen av 
forskning är frågeformulär. Dessa används för att ringa in barnets specifika svårigheter, 
vilket är nödvändigt för att kunna erbjuda barnet en insats anpassad efter sitt behov. För 
att undersöka användbarheten hos dessa instrument behöver de testas på ett relativt stort 
antal barn, som får utgöra en norm för barn i Sverige. 
 
Vi ska nu utföra en sådan normering av ett instrument och det är i detta moment Er 
hjälp nu behövs. Vi har gått ut med förfrågan om deltagande i undersökningen till flera 
slumpmässigt utvalda skolor i olika stadsdelar i Stockholm. Cirka 1200 personer 
kommer att delta i studien. 
 
Till denna normering behövs undersökningsdeltagare, bestående av föräldrar eller annan 
vårdnadshavare till barn i årskurs 2-9. Vi behöver få tillgång till klasslärarna för en 
klass i respektive årskurs för att kort (ca 10-15 min) presentera studien och dela ut 
frågeformulären. Formulären skickas hem med barnen och fylls i av en förälder eller 
annan vårdnadshavare. Det framkommer i formuläret att deltagandet är anonymt. Barnet 
returnerar ifyllt frågeformulär i ett slutet kuvert till sin ansvarslärare.  
 
Vi kommer gärna och berättar om resultatet av undersökningen om intresse finns. En 
presentation skulle kunna ha formen av en halvdags utbildning/orientering, men vi är 
flexibla inför önskemål från Er sida. Frågeställningar i undersökningen behandlar bl.a. 
skillnader mellan pojkar och flickor och olikheter åldersgrupper emellan. Förutom att 
redovisa resultatet av studien, erbjuder vi Er också att ta del av det senaste inom 
forskning som rör ångest hos barn och ungdomar. 
 
Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar 
Lisa och Patrik 
 
 
Lisa Ek, Psykologkandidat   Patrik Israelsson, Psykologkandidat 
Mobil: 070-8181981   Mobil: 070-6408774 
e-post: eklisa@hotmail.com   e-post: israelsson@gmail.com 
 
 
Lena Reuterskiöld, Leg Psykolog,   Lars-Göran Öst 
Doktorand, Handledare   Professor i klinisk psykologi 
Tel: 08-163990    e-post: ost@psychology.su.se 
e-post: lsm@sychology.su.se 
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Bilaga 2. Introduktionsbrev, förälder/vårdnadshavare. 
 
Till dig som är förälder eller vårdnadshavare till barn i årskurs 2-9. 
 
Vi skriver till dig angående en studie om barn och ångestproblematik. Bakgrunden till 
studien är att rapporteringen av ångestproblem hos skolbarn har ökat på senare år. Bland 
problemen finns oro, stress, depression och social ångest. Det är av stort intresse att 
identifiera ångestproblem tidigt hos barn och ungdomar för att rätt vård ska kunna 
erbjudas. 
 
Vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet bedrivs nu forskning inom 
området barn och ångest. Ett viktigt hjälpmedel i den här typen av forskning är 
frågeformulär, som används för att ringa in barnets specifika svårigheter. För att 
undersöka användbarheten hos frågeformulären görs en så kallad normering där ett 
relativt stort antal formulär fylls i. Resultatet av insamlade svar utgör normen för barn i 
Sverige. 
 
Vi ska nu utföra en normering och behöver Er hjälp. Att delta i studien är frivilligt och 
det tar ca 30 minuter att fylla i formuläret. Ifyllda formulär skickas sedan i medföljande 
kuvert med barnet tillbaka till skolan. Vi har gått ut med undersökningen till flera 
slumpmässigt utvalda skolor i Stockholm och ca 1200 personer har erbjudits att delta. 
Ditt deltagande är anonymt. 
 
Din insats är ett viktigt bidrag till forskningen om barns ångestproblematik, vilken är 
värdefull för att kunna ge barn individanpassade insatser! 
 
 
Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar 
Lisa och Patrik 
 
 
Lisa Ek, Psykologkandidat   Patrik Israelsson, Psykologkandidat 
Mobil: 070-8181981   Mobil: 070-6408774 
e-post: eklisa@hotmail.com   e-post: israelsson@gmail.com  
 
 
 
 
 
Lena Reuterskiöld, Leg Psykolog,   Lars-Göran Öst, Professor i klinisk psykologi 
Doktorand, Handledare   e-post: ost@psychology.su.se 
Tel: 08-163990     
e-post: lsm@psychology.su.se    
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Bilaga 3. Faktorindelning av frågorna i Retrospective Self-Report of Inhibition 
(Reznick, 1992): 

Räddhågsenhet: 
4. Hur ofta hade ditt barn mardrömmar? 
5. Var ditt barn mörkrädd? 
6. Tittade ditt barn under sängen eller i garderoben eller bad dig titta under sängen eller i 
garderoben innan han/hon somnade? 
8. Var ditt barn rädd för hundar, katter eller andra husdjur? 
9. Var ditt barn rädd för obekanta djur som de man kan träffa på gatan eller i någons hem? 
10. Var ditt barn rädd att han/hon skulle bli kidnappad eller på annat sätt separerad från dig? 
11. Blev ditt barn upprört när du lämnade honom/henne till en ny obekant barnvakt? 
12. När du gick hemifrån utan ditt barn var han/hon rädd att du inte skulle komma tillbaks? 
15. Var ditt barn vanligtvis rädd första dagen på ett nytt skolår? 
17. Blev ditt barn upprörd över att komma fram till svarta tavlan? 
18. Blev ditt barn upprörd av att få frågan även om han/hon kunde svaret? 
19. Hade läraren svårt att höra ditt barn när han/hon pratade eller svarade på en fråga under 
lektionen? 
24. Lät ditt barns röst pipig, darrig eller som den skulle spricka när han/hon talade inför en 
grupp människor? 
27. Behövde ditt barn ha en nattlampa eller hallampan tänd för att kunna somna? 
29. Sårades ditt barns känslor lätt? 
 
Socialt undvikande: 
7. Behövde ditt barn ha ett särskilt gosedjur, filt eller leksak för att somna? 
20. Om det var något som ditt barn inte förstod under lektionen bad han/hon läraren om 
hjälp? 
21. Lekte ditt barn med den stora gruppen av barn under rasterna? 
22. Tyckte ditt barn om att delta i sällskapslekar? 
23. Tyckte ditt barn om att träffa nya barn i hans/hennes egen ålder? 
25. Hur populär kände sig ditt barn? 
28. Deltog ditt barn frivilligt i körsång eller pjäser? 
30. Berättade ditt barn för familjemedlemmar när han/hon var arg på dem? 
 
Sjukdomsrelaterat beteende: 
1. I genomsnitt, hur ofta per år var ditt barn hemma från skolan p.g.a. sjukdom? 
2. I genomsnitt, hur ofta per år var skickades ditt barn till skolsköterskan p.g.a. sjukdom? 
3. Hade ditt barn sjukdomar/symtom som huvudvärk eller magvärk som läkarna inte kunde 
hitta någon orsak till? 
16. Låtsades ditt barn någonsin att vara sjuk för att slippa gå till skolan eller sociala 
händelser? 
26. Hade ditt barn några problem med, eller var ditt barn tvungen att gå till en läkare för 
allergier, sömnlöshet eller förstoppning? 
 
Frågor som ej laddar i någon av faktorerna (enligt Hayward et al. 1998) 
13. Sov ditt barn över hos vänner? 
14. Prövade ditt barn nya maträtter? 
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Bilaga 4. Frekvensfördelning avseende totalpoäng på CIS utifrån ålder och kön. 
 
 
 

8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år Poäng 
F P F P F P F P F P F P F P F P F P 

Tot 

2  1       1          2 
3         1          1 
4                    
5            1       1 
6    1         1      2 
7                    
8       1            1 
9 1  1                2 

10     1 1 2    1    1  1  7 
11    1   3        1    5 
12    1   1  1 3 1 1       8 
13  1 1 1     2    1   1 1  8 
14 1 1 1    1 2 1  3 1  1 2 1   15 
15 1  3  1   1 1 1  1 1 1  1   12 
16   1     1 1  1   1     6 
17 1 2 1  2  1  2  2 1 1 1    1 15 
18      2     1  1  1    5 
19 1 2 1  2 2  1  2 1 3  2 3    20 
20 1 1 4 2 3 2 2  1     1     17 
21   2 1 3 2 2 3  2  1   1 1   18 
22   1 1   1 1  1 2 1 1      9 
23 1 3  3 3 2 2 1 2 1 2 1  2  2   25 
24     3    1  2 2 2  1    11 
25 1 2 1 3 1   1 1  3 1  1   1 1 17 
26  1  3 2  1 1 3  1    4   1 17 
27 1  2 1  1  2 2  3 2 1 1  1   16 
28    2   2 1 2 2 1 1 2   2 1  17 
29 1  1  1 1    3  1  1 1 2  1 13 
30   2  1 2 1 1  1     2 2   12 
31    1 1 3 1 2 1 1 1 1   1    13 
32    1       2   1 2  1  7 
33  1 1   2 2 1 1 1 1 1    2  1 14 
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8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år Poäng 
F P F P F P F P F P F P F P F P F P 

Tot 

34  1 2   1 1 1  1 1 1    1   10 
35  1   2   1   1    1    6 
36     2     1      1   4 
37         4   1   1 1 1  8 
38   1   1 2 2 2      1    9 
39   1      1 1         3 
40    1 1  1  1    1  1  1  7 
41  1   1 1    1 2       1 6 
42    1       1   1     3 
43   1   1   1   1       4 
44 1   1          1     3 
45     1         2     3 
46          1    1     2 
47      1             1 
48              1     1 
49         1          1 
50     1      1        2 
51  1                 1 
52            1       1 
53                    
54                    
55     1         1 1    3 
56 1                  1 
57  1  1               2 
58                    
59                    
60 2     1             3 
61                    
62                1   1 
63                    
64                    
65     1              1 

Total 14 20 28 26 34 26 27 23 34 23 34 24 12 20 25 19 7 6 402 
 
 
 
 
 


