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Fobier begränsar, mer eller mindre, många barns och vuxnas liv. Man 
vet inte idag fullt ut hur fobier utvecklas. Många undersökningar inom 
området använder retrospektiva data ofta 20 år eller mer tillbaks i 
tiden. Ett syfte med studien var att undersöka antalet livshändelser hos 
barn diagnosticerad med specifik fobi jämfört med en referensgrupp. 
Resultatet visade att referensgruppen (n = 422) under det senaste året i 
många fall varit med om signifikant fler livshändelser jämfört med 
den fobiska gruppen (n = 98). Detta kan bero på att de med specifik 
fobi begränsar sina liv. Det andra syftet med studien var att ta reda på 
om barns livskvalité påverkas av antalet negativa livshändelser de 
varit med om. Resultatet visade att för flickor fanns det en signifikant 
korrelation mellan negativa livshändelser och upplevd livskvalitet (r = 
-0.32). För pojkar fanns det ingen signifikant korrelation mellan 
negativa livshändelser och upplevd livskvalitet. 

 
 
DSM-IV (APA, 1994) delar in specifik fobi i fem undergrupper, levande varelser (ex 
djur, insekter), naturföreteelser (ex stormar, höjder, vatten), blod-sprutor-skador, 
specifika situationer (ex tunnlar, broar, hissar, flygresor, bilresor, små utrymmen) och 
annan form (ex situationer som kan leda till kvävning, kräkning eller åtdragande av 
sjukdom). För att specifik fobi ska diagnosticeras krävs enligt DSM-IV (APA, 1994) att 
ett antal kriterier ska vara uppfyllda. Kort innebär dessa att det finns en bestående och 
uttalad rädsla som är orimlig eller överdriven, att exponering för det fobiska stimulit så 
gott som alltid utlöser en direkt ångestreaktion, att det finns en insikt om att rädslan är 
orimlig eller överdriven, att stimulit helt undviks eller uthärdas under intensiv plåga, att 
problemen, i betydande grad, stör det vardagliga livet och att problemen inte går att 
förklara med en annan psykisk störning. 
 
Kriterierna ovan gäller vuxna och barn men det finns några tillägg angående barn. I 
undergruppen annan form inkluderas även barns rädsla för utklädda personer eller höga 
ljud. Hos barn kan oron ta sig uttryck i att barnet blir stelt av skräck eller uttryckas som 
vredesutbrott, klängighet eller gråt. För barn behöver det inte finnas insikt om att 
rädslan är orimlig eller överdriven och varaktigheten hos personer under 18 år ska vara 
minst sex månader (APA, 1994). 
 
Epidemiologi, specifik fobi 
Livstidsprevalensen, det vill säga andelen som uppfyller diagnostiska kriterier för en 
psykisk störning under sitt liv, varierar i olika forskningsrapporter. I en stor studie, 
National Comorbidity Study Replication, NCS-R, på befolkningen i USA av Kessler et 
al. (2005) där förekomsten av DSM-IV diagnoser undersöktes rapporterades det att den 
estimerade livstidsprevalensen för ångestsyndrom var 28.8 %. Specifik fobi hade i 
undersökningen den tredje enskilt högsta prevalensen, 12.5 %, tätt följt av social fobi 
med en prevalens på 12.1 %. I topp låg egentlig depression (16.6%) och 
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alkoholmissbruk (13.2%) (Kessler et al., 2005). I en tidigare studie baserat på DSM-III-
R diagnoser, NCS, kom Kessler et al. (1994) fram till liknande slutsatser där specifik 
fobi hade en prevalens på 11.3 %. I en svensk studie av Fredrikson, Annas, Fischer och 
Wik (1996) fann man att livstidsprevalensen för specifik fobi var 19.9 %. I en 
Holländsk studie från 2008 var livstidsprevalensen för specifik fobi 10.1 % (Depla, 
Have, van Balkom & Graaf, 2008). Undersökningen delade upp fobierna i subgrupperna 
levande varelser (3.3 %), naturföreteelser som delades in i höjdfobi (4.9 %), fobi för 
vatten (2.2 %) och fobi för storm (2.2 %), specifika situationer som delades in i flygfobi 
(2.5 %), små utrymmen (3.3 %) samt i subgruppen blodfobi/fobi för skador (3.3 %). 
 
Den höga livstidsprevalensen (10-20 %) rapporterad av Fredrikson et al. (1996), Kessler 
et al. (2005), Kessler et al. (1994) och Depla et al. (2008) har också replikerats av andra 
undersökningar (Becker, Rinck., Türke, Kause, Goodwin et al., 2007; Lepine, Gasquet, 
Kovess, Arbabzadeh-Bouchez & Nachbaur, 2005). Men det finns indikationer på 
kulturella skillnader då det jämfört med rapporter från väst rapporterats betydligt lägre 
prevalens i undersökningar från fjärran östern. I en japansk undersökning redovisas 12 
månadersprevalensen till 2.7 % (Kawakami et al., 2005) och i en kinesisk undersökning 
till 1.9 % (Shen et al., 2006) vilket är betydligt lägre än vad till exempel Lepine et al. 
(2005) och Kessler et al. (1994) redovisat (4.7 % respektive 8.8 %). Fredrikson et al. 
(1996) diskuterar att skillnaderna i prevalens i olika undersökningar kan bero på reella 
skillnader eller finnas på grund av olika metoder, som användandet av intervju eller 
självskattningsformulär, skillnader i hur frågorna utformas och användandet av olika 
diagnoskriterier. En annan aspekt som kan påverka är kulturella skillnader i social 
önskvärdhet. Middleton och Jones (2000) drar i sin undersökning slutsatsen att individer 
svarar på frågor, åtminstone delvis, utifrån ett socialt önskvärdhetsperspektiv färgat av 
den kultur man befinner sig i. Denna skillnad i responsbias var tydlig framför allt 
mellan öst- och västkulturer. 
 
Specifik fobi är omkring dubbelt så frekvent hos kvinnor som hos män, men det gäller 
inte subgruppen blodfobi där man inte kan se några signifikanta skillnader mellan 
kvinnor och män (Boyd et al., 1990; Essau, Conradt & Petermann, 2000; Fredrikson et 
al., 1996). 
 
De med specifika har ofta en debut som är tidigare än andra ångestsyndrom. Öst (1987) 
undersökte retrospektivt debutåldern för agorafobi, social fobi, klaustrofobi, djurfobi, 
blodfobi och tandvårdsfobi (n = 370). Resultaten visade att djurfobi hade den tidigaste 
genomsnittliga debutåldern (7 år) följt av blodfobi (9 år), tandvårdsfobi (12 år), social 
fobi (16 år), klaustrofobi (20 år) och agorafobi (28 år). 
 
Personer med specifik fobi tenderar att vänta länge innan de söker hjälp för sin 
problematik. Öst (1987) fann i sin studie att de med djurfobi hade väntat längst (M = 24 
år) följt av tandvårdsfobi (M = 23 år), blodfobi (M = 21 år), social fobi (M = 18 år), 
klaustrofobi (M = 17 år) samt agorafobi (M = 8 år). Förutom att vänta länge verkar det 
vara relativt få som någonsin söker hjälp för sin problematik. Essau, Conradt och 
Petermann, (2000) konstaterar i sin undersökning att trots höga funktionsnedsättningar 
var det bara ett fåtal med specifik fobi som sökte professionell hjälp. Stinson, Dawson, 
Chou, Smith, Goldstein et al. (2007) rapporterar att 8 % av dem med specifik fobi sökt 
hjälp enkom för den problematiken och att medelåldern för första behandlingen var 31 
år. Boyd et al. (1990) skriver att mindre än en fjärdedel av de med fobiska problem får 
behandling. 
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Epidemiologi hos barn. 

Barns rädslor är en del av deras normala utveckling (Ollendick, King, & Muris, 2002). 
De flesta forskare är överens om att normala barn har ett stort antal rädslor, att yngre 
barn har fler rädslor än äldre och att flickor har signifikant fler rädslor än pojkar, 
(Ollendick & King, 1994; Svensson & Öst, 1999). I en undersökning som bland annat 
tittade på frekvensen av självrapporterade rädslor hos en amerikansk population i 
åldrarna 7-18 år, fann de att barnen i snitt hade 13 rädslor samt att flickor hade 
signifikant fler rädslor (M = 16) än pojkar (M = 8). Det fanns en trend att yngre barn 
hade fler rädslor än äldre barn (Ollendick, Matson & Helsel, 1985). Ollendick och King 
(1994) fann i sin undersökning av ungdomar i Australien i åldrarna 12-17 år att flickor 
hade fler rädslor (M = 11) än pojkar (M = 6) samt att yngre barn (12-14 år) hade fler 
rädslor (M = 10) än dem som var 15-17 år (M = 7). I en studie av svenska barn fann 
Svensson och Öst (1999) inga signifikanta skillnader mellan pojkar och flickor (M = 8). 
De som var yngre (8-10 år) hade signifikant fler rädslor (M = 10) jämfört med dem som 
var äldre (11-13 år, M = 6.5 och 14-16 år, M = 7.1). Att det inte fanns signifikanta 
skillnader mellan pojkar och flickor i Svensson och Öst (1999) undersökning skiljer sig 
från de övriga undersökningarna. De diskuterar att detta kan bero på den 
jämlikhetssträvan som funnits/finns i det svenska samhället och att detta kan påverka 
svenska skolbarn, åtminstone när det gäller självrapporterade rädslor. Öst (1987) 
undersökte ursprunget till fobin kopplat till ålder. Det visade sig att de som svarat att de 
fått fobin via informationsöverföring hade lägst genomsnittlig debutålder (M = 9 år), 
följt av modellinlärning (M = 13 år) och betingning (M = 19 år). 
 
Essau, Conradt och Petermann (2000) fann i sin studie av tyska ungdomar i åldern 12-
17 år att en tredjedel av dem som diagnosticerades med specifik fobi också hade andra 
psykiatriska och/eller somatiska problem. Silverman et al. (1999) fann att av 104 barn i 
åldern 6-16 år som sökt hjälp för specifik fobi hade 72 % åtminstone en annan diagnos 
varav 19 % av de 72 % hade en annan specifik fobi. Enligt Ollendick, King och Muris 
(2002) sammanställning visar forskning sammantaget på att ca 5 % av barn har specifik 
fobi. Vidare drar de slutsatsen att barn och ungdomar som söker professionell hjälp för 
sin specifika fobi oftare har andra diagnoser (förutom specifik fobi) än de i populationen 
som inte söker hjälp för sin fobiproblematik. Ollendick, King och Muris (2002) skriver 
även att ångestrelaterade problem är vanligare hos flickor än hos pojkar och att de är 
vanligare bland äldre barn än bland yngre barn. 
 
Etiologi, specifik fobi 
Specifik fobi tillhör ångestsyndromen i DSM-IV. Barlow (2000) definierar ångest som 
en unik kognitiv-affektiv struktur som skiljer sig från rädsla. Ångest kan beskrivas som 
en negativ känsla av osäkerhet inför framtida hot, faror eller negativa händelser medan 
rädsla är kopplat till en händelse som sker i nuet. Utifrån denna definition kan de rädslor 
som tas upp under rubriken epidemiologi hos barn vara både ångest och rädslor. 
 
Trots att specifika fobier vanligen debuterar tidigt finns det få undersökningar inom 
området gjorda på barn. De flesta undersökningarna är baserade på retrospektiva data 
från vuxna, ofta mer än 20 år efter att problematiken startat. Många har efter så lång tid 
svårt att minnas när problematiken startade och om det fanns några omständigheter som 
kan relateras till problematiken (Ollendick, King, & Muris, 2002). 
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Man vet inte idag hur fobier utvecklas. Specifika rädslor är vanliga bland yngre barn 
och i de flesta fall är dessa rädslor övergående i samband med att barnen blir äldre 
(Ollendick, King & Muris, 2002; Gullone, 2000). Ollendick, King, och Muris (2002) 
anser att det krävs mer forskning för att belägga hur fobier utvecklas. Idag vet man inte 
till fullo hur fobier utvecklas men det finns väl underbyggda teorier kring vilka 
förutsättningar som krävs för att utveckla fobi samt vad som vidmakthåller dessa. 
 
Utvecklingen av fobier har man försökt förklara med klassisk betingning. Klassisk 
betingning kan förklara ångestreaktionerna när man utsätts för ett betingat stimuli, men 
förklarar inte undvikandebeteendet som personer med fobi har. Detta har förklarats med 
Mowrers tvåstegsmodell som innebär att efter ett stimulus blivit betingat så lär sig 
individen att ångestreaktionen för ett betingat stimuli kan reduceras genom att man 
undviker det. Minskningen av ångest som följer av undvikandet förstärker med tiden 
undvikandebeteendet ytterligare (Merckelbach, de Jong, Muris & van den Hout, 1996). 
 
Kritik mot förklaringsmodellen ovan är att tvärtemot vad klassisk betingning förutsäger 
så utvecklar inte alla som utsätts för aversiva stimuli fobiska rädslor, att inte alla 
specifika fobier kan härledas till en traumatisk eller aversiv händelse, att modellen inte 
kan förklara att frekvensen av olika specifika fobier är olika samt att fobi betydligt 
oftare diagnosticeras bland flickor (Merckelbach et al., 1996). Rachman (1977) ansåg 
att Mowrers modell behövde kompletteras. Han föreslog att det fanns en direkt och två 
indirekta vägar till att utveckla och vidmakthålla fobier; betingning (skrämmande 
upplevelser) samt indirekt via modellinlärning (se fobiska reaktioner hos andra) eller 
informationsöverföring (höra eller läsa). Senare forskning belägger Rachmans (1977) 
teori. Det finns också fobier som man inte kan härleda till någon direkt eller indirekt 
påverkan där individen alltid varit rädd för något specifikt (Ollendick, King & Muris, 
2002; Öst, 1987; McNally & Steketee, 1985; Öst & Hugdahl, 1981). Öst och Hugdahl 
(1981) undersökte 106 fobiska patienter (djur-, social och klaustrofobi) och kom fram 
till att 58% hade varit med om betingningsupplevelser, 17 % modellinlärning, 10 % 
informationsöverföring samt 15 % som inte kunde minnas någon händelse som kunde 
kopplas till fobin. McNally och Steketee (1985) fann i sin studie på 22 personer med 
djurfobi att mer än hälften inte kunde minnas någon orsak, drygt en femtedel kunde 
minnas en betingningsupplevelse och att cirka en tiondel hade haft indirekta 
upplevelser. 
 
Utifrån kritiken av Mowrers modell har det utvecklats komplementära 
evolutionistiska/biologiska och kognitiva teorier (Merckelbach et al., 1996). De 
kognitiva betingningsteorier som har kommit fram ur kritiken antar att betingning inte 
är en inlärd reflexreaktion (S – R) utan snarare en kognitiv förväntansprocess, det vill 
säga en kognitiv koppling mellan två stimuli (S – S) (Davey, 1989, Rachman, 1991; 
Reiss, 1980) Detta synsätt kan förklara en mängd olika problem som den ursprungliga 
klassiska betingningsteorin inte kan. Ur etiologisk synvinkel är två aspekter speciellt 
intressanta. Den första, latent inhibition, förklarar varför inte alla som utsätts för ett 
aversivt stimuli utvecklar en fobisk rädsla. Det förklaras med tidigare andra 
neutrala/positiva erfarenheter av ett obetingat stimuli vilket leder till att ett aversivt 
stimuli neutraliseras. Den andra, UCS inflation, kan förklara att något som inte upplevts 
så speciellt obehagligt, med tiden, genom kognitiva förändringar av hur man ser på det 
obetingade stimulit, utvecklas till en fobisk rädsla (Davey, 1989, Rachman, 1991; Reiss, 
1980) 
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Merckelbach et al. (1996) tar upp att vidmakthållandet av fobier kan förutom betingning 
ske genom vissa förutfattade tolkningar (kognitiv bias). En bias som de tar upp är att 
man kan tolka ångest som att man på grund av den befinner sig i en farlig situation. Det 
finns idag evidens för att det mänskliga responssystemet har direkta vägar till den 
”emotionella” hjärnan (amygdala). Dessa passerar inte den medvetna hjärnan (cortex) 
vilket medför att människor kan få rädslor innan cortex har bearbetat informationen 
(Öhman, Carlsson, Lundqvist & Ingvar, 2007). En annan i sammanhanget relevant bias 
som Merckelbach et al. (1996) tar upp är att man kan överestimera den negativa 
effekten av ett fobiskt stimulus det vill säga att man attribuerar negativa händelser till 
det man har fobi för. Slutligen tar de upp att man kan ha överdrivet mycket fokus på det 
man har fobi för vilket kan leda till att man ser fler hot och eventuellt även till 
perceptuell distortion. 
 
Barlow (2000) har en teori om vad som krävs för att man ska utveckla ångestrelaterade 
störningar. Den bygger på en trippel sårbarhetsmodell bestående av en generell 
biologisk sårbarhet, en generell psykologisk sårbarhet samt en specifik psykologisk 
sårbarhet (inlärning). Det finns evidens för respektive del av modellen men det behövs 
mer forskning på delarnas samverkan (Barlow, 2000). Det finns flera undersökningar 
som visar att det finns genetiska kopplingar till ångestsyndrom och att det finns en 
genetisk koppling till specifik fobi som skiljer sig från de övriga ångestsyndromen 
(Hettema, Prescott, Myers, Neale & Kendler, 2005; Hettema, Neale & Kendler, 2001; 
Clark, Watson & Mineka, 1994). Barlow (2000) drar slutsatsen att för ångestsyndrom 
förklarar genetik 30 % till 50 % av variansen. Hettema, Neale och Kendler (2001) fick i 
sin metastudie fram att gällande specifik fobi förklarade genetik mellan 20 % och 40 % 
av variansen (Hettema et al., 2005; Hettema, Neale & Kendler, 2001). Den generella 
psykologiska sårbarheten i Barlows (2000) modell har sin grund i forskning på apor där 
tidiga erfarenheter av kontroll verkar skydda mot ångest. Detta verkar även gälla 
människor. ”Evidence from a variety of sources suggests that early experience with 
diminished control may foster a cognitive style characterized by an increased 
probability of interpreting or processing subsequent events as out of one's control, 
which may represent a psychological vulnerability for anxiety” (Chorpita & Barlow, 
1998). I en undersökning av Chorpita, Brown och Barlow (1998) framkom att en tidig 
uppväxtmiljö med begränsade möjligheter till personlig kontroll kan kopplas till 
utveckling av ångestsyndrom. Den generella biologiska och psykologiska sårbarheten 
kan i sig förklara att man utvecklar en ångestsstörning som GAD. Andra ångestsyndrom 
som panik, social fobi, tvångssyndrom och specifik fobi kräver enligt Barlow (2000) 
förutom en generell biologisk sårbarhet och en generell psykologisk sårbarhet även en 
specifik psykologisk inlärningskomponent.  
 
Konceptet stress 
Att vara med om en påfrestande livshändelse påverkar alla på något sätt. Huruvida en 
livshändelse, hos en individ kan kopplas till en fysisk eller psykisk påverkan beror 
bland annat på hur mycket stress händelsen genererar för personen i fråga. Begreppet 
stress är en del av de flesta människors vokabulär och de har en subjektiv uppfattning av 
vad det innebär att uppleva stress som till exempel att vara spänd, att oroa sig eller att 
vara i en situation som känner att man inte klarar av (Johnson, 1986). 
 
De som forskar kring stress har dock ingen gemensam definition av begreppet. De tre 
vanligaste definitionerna är det stimulusorienterade synsättet, det responsorienterade 
synsättet och stress som en transaktion mellan individ och omgivning. Det 
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stimulusorienterande synsättet bygger på att stress är ett resultat av att vara med om en 
jobbig, hotande eller mycket kravfull situation. Fokus här är på stimuli oavsett hur det 
upplevs av den som utsätts för det. Det responsorienterade synsättet som bygger på 
organismens biologiska eller psykologiska reaktion på en vad man kan anta stressande 
situation. Fokus är på hur det tar sig uttryck i organismen fysiskt eller biokemiskt. Båda 
dessa definitioner har sina begränsningar, det stimulusorienterade i och med att man inte 
vet hur situation upplevs av individen, det responsorienterade för att man inte kan vara 
säker på att man  verkligen mäter stress (det vill säga den kan ta sig andra uttryck än det 
som man mäter) (Johnson, 1986; Lazarus & Folkman, 1984). 
 
Definitionen av stress som transaktion mellan individ och omgivning bygger på hur 
individen uppfattar situationen som till exempel hotande, ej önskvärd eller 
okontrollerbar. Man antar att vad som är stressfullt för en person inte behöver vara det 
för en annan person, att individer har olika resurser för att hantera likvärdiga situationer. 
Utifrån detta synsätt är det inte tillräckligt att definiera stress som olika stressfulla 
situationer eller som respons på stressfulla situationer eftersom olika individer kan få 
olika reaktioner på samma situation (Lazarus, 1991; Lazarus & Folkman 1987, Lazarus 
& Folkman 1984). Lazarus och Folkman (1987) definierar psykologisk stress som en 
situation där relationen mellan en individ och omgivningen överstiger individens 
bedömda förmåga att hantera situationen och som hotar hans/hennes välmående. 
Centralt i detta synsätt är bedömning (appraisal) av situationer.  
 
Två typer av bedömning är relevanta, primära och sekundära. Primära bedömningar har 
att göra med hur individen ser på situationen utifrån hur hotfull den är. Tre primära 
bedömningstyper har definierats; ingen förväntad påverkan, förväntat positivt utfall eller 
en situation som bedöms som stressig. En stressig situation kan vara något negativt som 
redan har hänt (som till exempel vid en sjukdom eller en förlust av en nära), att man 
förväntar sig att något dåligt kommer att hända, eller att situationen ses som en 
utmaning. Om man ser situationen som ett kommande hot eller utmaning mobiliseras 
copingresurser. Sekundära bedömningar handlar om hur man ser på sina resurser för att 
hantera hotet eller utmaningen. Det är en komplicerad kognitiv evalueringsprocess som 
innefattar en bedömning av vilka alternativ som finns, sannolikheten ett en bedömning 
leder till förväntat resultat och en bedömning av om man kan använda sig av vald 
strategi på ett effektivt sätt (Lazarus, 1991; Lazarus & Folkman, 1987). 
 
Trots att flera definitioner av stress finns och forskare använder olika definitioner av 
begreppet är det ändå tillbörligt att använda begreppet utifrån den stresspåverkan som 
livshändelser har på individers kognition, beteenden och fysiologi (Johnson, 1986). 
 
Om livshändelseformulär 
Grunden till olika livshändelseformulär som utvecklats av olika forskare lades av 
Holmes och Rahe (1967) som utvecklade instrumentet SRRS (The Social Readjustment 
Rating Scale). Formuläret består av 43 olika livshändelser som tagits fram empiriskt 
från klinisk erfarenhet i USA. Livshändelserna är utvalda för att det bedömts att de 
kräver en signifikant förändring av en individs liv och inte utifrån ett psykologiskt, 
emotionellt eller socialt önskvärdhetsperspektiv.  
 
Holmes och Rahe (1967) definierade giftermål som en mittpunkt och lät 443 personer 
skatta huruvida de andra 42 livshändelserna hade mer eller mindre påverkan på livet 
jämfört med livshändelsen giftermål. Resultatet visade att de livshändelser som hade 
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störst påverkan i skalan 0-100 var partners död (100), skilsmässa (73), separation från 
partner (65), fängelse (63), familjemedlems död (63), egen skada eller sjukdom (53), 
giftermål (50) och förlora jobbet (47). Lägst skattad var livshändelserna mindre 
lagförseelse (11), julen (12) och semester (13). 
 
Utvärderingen av formuläret bygger på att man får fylla i de livshändelser man varit 
med om under en specifik tidsperiod och att man lägger ihop påverkansnivån (0-100) 
för respektive händelse man varit med om. Instrumentet bygger på antagandet om att ju 
mer påverkan man haft under en begränsad period desto mer ökar sannolikheten för att 
utveckla hälsorelaterade problem (Holmes & Rahe, 1967) 
 
SRRS har fått mycket kritik som i huvudsak består av att det inte tar hänsyn till hur stor 
individuell påverkan en livshändelse har och att det inte tar hänsyn till individuella 
skillnader huruvida livshändelserna uppfattas som positiva eller negativa (Sarason, 
Johnson & Siegel, 1978).  
 
Det finns starkt stöd för att uppdelningen mellan positiva och negativa livshändelser 
ökar validiteten. Negativt upplevda livshändelser har i olika forskningsrapporter funnits 
vara mer konsistenta och visat ett högre samband med psykiska problem jämfört med 
positiva livshändelser där ingen, eller en korrelation till positiva mått funnits (Johnson 
1986). I en undersökning av Swearingen och Cohen (1985) fann man att positiv 
förändring är korrelerat med lägre nivåer av depression istället för högre nivåer. 
Vinokur och Selzer (1975) gjorde en modifierad version av SRRS där livshändelserna 
delades upp i negativa och positiva grupper. I sin studie hade de förutom sitt 
modifierade livshändelseformulär flera andra självuppskattningsformulär som mätte 
depression, ångest, aggression, paranoia och suicidrisk. Resultatet visade att det fanns 
ett samband mellan de negativa livshändelserna och flera av de andra instrumenten 
vilket det inte gjorde för de positiva livshändelserna. Vinokur och Selzer (1975) drog 
slutsatsen att det inte är anpassning till en förändring i sig som genererar livsstress utan 
att det är de livshändelser som uppfattas som negativa/ej önskvärda som kan ge 
psykologiska problem. Liknande evidens har Mueller, Edwards och Yarvis (1977) fått 
fram.  
 
Relaterat till uppdelningen av negativa och positiva livshändelser är hur man 
kvantifierar påverkansgraden. Sarason, Johnson och Siegel (1978) resonerar kring att 
det inte räcker med att dela in livshändelser i positiva och negativa grupper utan samma 
livshändelse kan uppfattas olika av olika individer beroende på kontexten. SRRS har 
fasta påverkansnivåer som bygger på ett medelvärde från en större grupp. Detta mått 
visar inte hur mycket påverkan en individ upplever att en livshändelse har. Enligt 
Johnson (1986) visar dock forskningen sammantaget att ingen av metoderna ovan är 
överlägsen den andra. Det är till och med så att forskning på barn och ungdomar 
användandes självskattningsformuläret Life Events Checklist (LEC), visar att en 
sammanvägd individuell uppskattad påverkansgrad av olika livshändelser inte är ett 
bättre mått än ett enkelt räknade av antal livshändelser, under förutsättning att det är 
uppdelat på positiv och negativ påverkan (Johnson, 1986). Samma slutsats kommer 
Swearingen och Cohen (1985) fram till. 
 
En viktig faktor att ta hänsyn till när man använder självskattningsformulär är vilken 
tidsrymd som man frågar om. Två aspekter är här viktiga; hur bra man kommer ihåg 
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bakåt i tiden samt den tidsmässiga kopplingen mellan händelser och den möjliga 
psykiska påverkan händelsen/händelserna kan ha på individen (Johnson, 1986). 
 
En studie gjord på vuxna där deltagarna (n = 416) fick fylla i livshändelseformuläret 
The Social Readjustment Rating Scale (Holmes & Rahe, 1967) sex månader bakåt i 
tiden med en uppföljning nio månader senare där de fick svara på samma formulär 
under samma tidsperiod visade att resultatet minskade med 46 %, (Jenkins, Hurst & 
Rose, 1979). Författarna drog slutsatsen att validiteten på livshändelseundersökningar 
som tittar på en längre tidsperiod än sex månader är tvivelaktig. Flera andra 
undersökningar på vuxna har dock funnit hög validitet när tidsperioder på ett år använts 
(Johnson, 1986). Även på ungdomar används tidsperioder på ett år (Mcknight, Huebner 
& Suldo, 2002). För barn och ungdomar anser Johnson (1986) att det kan vara 
problematiskt med tidsrymder längre än sex månader. 
 
Vad det gäller kopplingen mellan livshändelser och utvecklandet av psykiatriska 
problem skriver Johnson (1986) att man inte vet så mycket om detta. Enligt Magee 
(1999) så talar både stress- och betingningsteorier för att effekten bör vara ganska 
direkt, definitivt ska den ha kommit inom ett år.  
 
En korrelationsstudie kan aldrig säkerställa ett kausalt samband men bra studier kan ge, 
till en viss grad, sannolika orsakssamband. Ett problem som finns med olika 
livshändelseformulär är att vissa item inte är rena i den bemärkelsen att man inte kan 
dra slutsatsen huruvida individens egna problem orsakar livshändelserna eller om 
livshändelserna har haft påverkan på individens problem. Exempel på sådana item är 
problem med polisen, misslyckande i skolan, gräl med föräldrar och problem med pojk-
/flickvän. Item av denna typ kan ge höga korrelationer, (Johnson, 1986). Andra typer av 
item ligger utanför individens kontroll. Mueller et al. (1977) fann i en undersökning på 
vuxna att item som ligger utanför individens kontroll också har samband med individers 
problem, dock var sambandet något lägre jämfört med de item som låg inom individens 
kontroll. En studie gjord på barn av Sandler och Block (1979) kommer fram till 
motsvarande slutsats. Om syftet med studien är att förutsäga kommande problem bör 
båda typerna vara med i ett livshändelseformulär eftersom även påverkbara händelser 
genererar stress (Johnson, 1986). 
 
Ett antal studier finner att socialt stöd ökar möjligheten att hantera stressfulla situationer 
(Johnson, 1986). Sandler (1980) kom i sin studie fram till att både äldre syskon och 
familjer med två föräldrar är faktorer som minskar den negativa effekten av stress på 
barn. Johnson (1986) listar ett antal andra variabler som har ett visst stöd för att 
moderera livshändelsers stress på barn, som till exempel typ A – typ B beteende, 
uppfattad egen kompetens och familjerutiner. Johnson (1986) drar slutsatsen att 
relevanta moderatorvariabler är viktiga när man ska bedöma hur mycket och under vilka 
omständigheter som livshändelser kan kopplas till barns hälsoproblem.  
 
Livshändelser kopplat till specifik fobi. 
Tiet et al. (2001) undersökte epidemiologiskt kopplingen mellan livshändelser och nio 
olika psykiatriska diagnoser hos ungdomar 9-17 år (n = 1285) varav social fobi och 
agorafobi var två av diagnoserna. Specifik fobi ingick inte i undersökningen. Resultatet 
visade att social fobi och agorafobi hade få (jämfört med de övriga diagnoserna) 
signifikanta kopplingar till livshändelser. De livshändelser som var signifikanta för 
agorafobi var ”föräldrar grälat mer under det senaste året”, ”att en förälder varit borta 
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mer under det senaste året” samt för både agora- och social fobi ”alkohol-/drogproblem 
hos föräldrar”. Vissa livshändelser som Tiet et al. (2001) rapporterar om som till 
exempel ”alkohol-/drogproblem hos föräldrar” och ”mentala/emotionella problem hos 
familjemedlem” skulle ha kunnat att göra med uppväxtmiljö snarare än en livshändelse 
då det kan vara svårt att bedöma till vilken grad detta funnits tidigare och om det enbart 
skett det senaste året. 
 
Magee (1999) undersökte förekomsten av livshändelser och ogynnsamma 
barndomsmiljöer relaterat till diagnoserna social-, agora- och specifik fobi. Studien 
undersökte data från National Comorbidity Study (Kessler et al., 1994). I studien togs 
det reda på förekomsten av fobidiagnoser (DSM-III-R) kopplat till tolv olika 
livshändelser (som alla ligger utanför individens kontroll) samt tio ogynnsamma 
barndomsmiljöer. De livshändelser som fanns med i undersökningen var; livshotande 
olycka, naturkatastrof, se någon bli allvarligt skadad eller dödad, våldtäkt/sexuellt 
utnyttjande av närstående, våldtäkt/sexuellt utnyttjande av okänd, allvarlig fysisk 
attack/överfall, hotat med vapen/hållen som gisslan, uppleva en stor chock på grund av 
att något av ovanstående hänt närstående, mammas död, pappas död, föräldrar separerat 
före individen är 16 år och varit med om strider i krig. De ogynnsamma 
barndomsmiljöerna delades in i fyra grupper; verbal aggression, fysisk aggression (aga), 
våld (knytnävsslag) samt verbal och fysisk aggression mellan föräldrar. (Magee, 1999).  
 
Resultatet visade att det fanns signifikanta kopplingar mellan social fobi och 
livshändelsen ”våldtäkt/sexuellt utnyttjande av närstående”, barndomsmiljöerna ”verbal 
aggression från vuxna” och ”verbal aggression mellan föräldrar” samt mellan agorafobi 
och livshändelserna ”livshotande olycka”, ”naturkatastrof” samt ”varit med om strider i 
krig”. Det fanns däremot inte några signifikanta kopplingar mellan specifik fobi och de 
livshändelser som undersöktes. Signifikanta kopplingar fanns mellan ogynnsamma 
barndomsmiljöer och specifik fobi på områdena ”våld från vuxna”, ”våld från multipla 
håll” samt ”verbal aggression mellan föräldrar” (Magee, 1999). 
 
Undersökningen kan ha brister då data som ingår i studien är retrospektiva, (Ollendick, 
King & Muris, 2002; Jenkins, Hurst & Rose, 1979; Johnson, 1986) och på grund av de 
livshändelser man valt att undersöka (Johnson, 1986). I och med det stora antalet 
individer som var med i undersökningen (n = 8098) indikerar resultatet dock att det 
istället för livshändelser snarare är vissa ogynnsamma barndomsmiljöer som har en 
koppling till utvecklandet av specifika fobier.  
 
Koppling mellan livshändelser och livskvalitet 
Enligt Zautra och Reich (1983) sammanställning av forskningsresultat inom området 
livshändelser kopplat till livskvalitet finns det olika effekter av positiva och negativa 
livshändelser. De fann kopplingar mellan negativa livshändelser och psykiskt obehag i 
nästan alla sjutton studier som undersökte detta. I dessa studier fanns det dock inga 
samband, i någon riktning, mellan positiva livshändelser och psykiskt obehag. De 
hittade sju studier som undersökte kopplingar mellan livshändelser och positiva kriterier 
som positiv affekt, mer nöjdhet i dagliga aktiviteter och högre skattningar av 
livskvalitet. De fann genomgående att positiva livshändelser var associerade med ökat 
välmående. Negativa livshändelser var i undersökningarna antingen neutrala eller 
korrelerade med minskat välmående(Zautra & Reich, 1983). 
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Mcknight, Huebner och Suldo (2002) gjorde en studie på amerikanska skolungdomar 
(N = 1201) där de bland annat tittade på samband mellan livshändelser som inte kunde 
påverkas av respondenterna och livskvalitet. Det fann att livshändelser och livskvalitet 
hade en negativ korrelation på -0.23.  
 
McCullough, Huebner och Laughlin (2000) undersökte bland annat relationen mellan 
livshändelser och livskvalitet hos 92 amerikanska studenter. De tittade på negativa och 
positiva stora livshändelser samt negativa och positiva dagliga händelser. Resultatet 
visade att det fanns en signifikant korrelation mellan livskvalitet och både positiva 
dagliga (r = 0.39) och positiva stora livshändelser (r = 0.30) samt en signifikant negativ 
korrelation mellan livskvalitet och negativa dagliga (r = -0.34) och negativa stora 
livshändelser (r = -0.22). 
 
Sammanfattningsvis indikerar forskning och litteratur att det inte finns något samband 
mellan livshändelser och specifik fobi och att de flesta undersökningarna inom området 
är gjorda på retrospektiva data. 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen var att ta reda på om barn med specifik fobi hade varit med 
om fler livshändelser jämfört med en normalpopulation, samt att undersöka om 
förekomst av negativa livshändelser påverkade den upplevda livskvaliteten. 
 
Frågeställning 1: Har barn med specifik fobi varit med om fler livshändelser året före de 
sökte behandling än normalbarn har varit under det senaste året? 
 
Frågeställning 2: Finns det ett samband mellan negativa livshändelser under det senaste 
året och upplevd livskvalité? 
 

Metod 
 
Pilotstudie 
En pilotstudie utfördes för att ta reda på hur lång tid det tar att fylla i skattningsskalorna 
samt för att verifiera att frågorna var relevanta i Sverige. Studien gjordes på The 
Modern School, Tensta, på en 1-3 klass (bara de i klass 2 och 3 var med) och en 4-6 
klass. Det framkom information kring hur länge man skulle vänta mellan utdelandet av 
en medgivandeblankett (med talong för godkännande av vårdnadshavare) och själva 
datainsamlandet. På grund av att barn kan ha dubbla vårdnadshavare som bor på olika 
ställen och för att lärarna skulle kunna påminna barnen bedömdes det vara lämpligt med 
minst en och halv vecka (gärna två veckor) mellan barnens tillgång till 
medgivandeblanketten och datainsamlingen. Det visade sig även att de yngre barnen 
behövde en hel lektionstimme (minst 40 minuter) för att fylla i formulären samt att vissa 
av frågorna inte var relevanta för svenska skolbarn. Det framkom också att 
uppsatsförfattaren (som läste item för item högt) behövde vara mycket tydlig med att 
alla barn ska följa ledarens tempo (det vill säga inte fylla i frågorna i förväg), att på 
whiteboard/svarta tavlan rita upp och förklara hur man fyller i formulären, att vara 
mycket tydlig med att livshändelserna gäller ett år tillbaks i tiden och i samband med 
detta definiera en tidpunkt som eleverna kan tänka tillbaks till (exempelvis mitten på 
vårterminen förra året) samt att förklara att detta är konfidentiellt och vad det innebär 
för barnen i förståeliga termer, att det är viktigt med ärliga svar och att man därför inte 
heller får säga högt vad man svarar.  
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Undersökningsdeltagare 
De barn som var med i studien var åtta till fjorton år. De gick i klass två till och med 
klass åtta. Totalt 458 deltagare var med i undersökningen. Av dessa 458 togs 36 
deltagare bort på grund av att de var äldre än 14 år (23), ej kön ifyllt (2), oseriöst 
ifyllande (5) samt strul med närvaro på grund av att deltagandet lagts som frivillig 
aktivitet bland andra skolaktiviteter (6). De var elever i Stockholms kommun och kom 
från följande skolor: Beckombergaskolan, Bromstensskolan, Kärsbyskolan, Spånga 
högstadium, Södermalmsskolan, Vällingbyskolan, och Östermalmsskolan. Samtliga 
kontakter med barnen gick först via rektorer eller skolornas administrativa personal och 
därefter via klassföreståndarna. Skolorna ringdes upp och en förfrågan gjordes om 
uppsatsförfattaren kunde genomföra en undersökning på deras skola. Cirka 70 % av de 
uppringda skolorna tackade av olika orsaker nej till att en undersökning skulle göras på 
deras skola. Urvalet av skolorna var ett bekvämlighetsurval utifrån kommunens lista av 
skolor i Stockholm.  
 
Gruppen med barn som diagnosticerats med specifik fobi kom från Stockholms län och 
deltog i en behandlingsstudie vid Psykologiska institutionen på Stockholms Universitet. 
Totalt bestod gruppen av 98 individer i åldrarna åtta till fjorton år, vilka uppfyllde 
DSM-IV (APA, 1994) kriterier för specifik fobi. 
 
Datainsamling 
Först fick rektor/skolledning godkänna att undersökningen skulle genomföras på deras 
skola. Klassföreståndarna fick sedan information, oftast på plats i skolan under ett möte 
eller en fikarast, eller i något fall över telefon. I medgivandeblanketten, som delades ut 
till eleverna av klassföreståndaren, framgick tydligt att barnen skulle vara anonyma, att 
endast ålder och kön skulle fyllas i. Blanketten beskrev syftet med undersökningen, gick 
igenom hur undersökningen skulle gå till, informerade övergripande om specifik fobi 
samt hade en talong där vårdnadshavare kunde godkänna att deras barn medverkade i 
studien. Endast de barn som hade ett skriftligt medgivande från vårdnadshavare fick 
vara med i studien. Formulären fylldes i klassvis. Eleverna placerades av 
uppsatsförfattaren vid respektive tillfälle så långt ifrån varandra som det var möjligt. I 
samtliga klasser fick eleverna information om att det är konfidentiellt, syftet med 
undersökningen, att det är viktigt att följa försöksledarens tempo, att inte säga högt vad 
man svarar och att man inte ska försöka titta på vad någon annan fyller i. Innebörden 
och utformningen av formulären (till exempel innebörden av orden ingen, liten, måttlig 
och stor där inte alla förstod ordet måttlig) förklarades både med ord och genom att rita 
på svarta tavlan/whiteboard. Vid insamlandet av livshändelsedata påmindes eleverna än 
en gång om att det bara var livshändelserna ett år bakåt i tiden som de skulle ange. Vid 
själva datainsamlingen sa uppsatsförfattaren direkt till om någon sa något svar högt och 
markerade tydligt att det var viktigt att inte tala om för de andra vad man svarar. 
Eleverna hade alltid möjlighet att fråga om det fanns något de inte förstod, (och 
uppmanades att fråga om de var osäkra på något). Vid fråga om vad som ingick i 
familjemedlem svarades att familj och mor/farföräldrar var definitionen på familj. 
Klammeri med rättvisan förklarades som att förälder varit svarande/anklagad på en 
rättegång. Bra betyg förklarades som omdöme från lärare då betyg inte sätts förrän i 
klass åtta. Totalt 40 klasser fyllde i formulären och 50,0 % av barnen som fick 
medgivandeblankett deltog i studien. Eleverna tackades för deras medverkan. 
Uppsatsförfattaren stod för hela datainsamlingen. 
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Material 
Deltagarna har förutom svarat på formulären ”Life Event Checklist” och ”Hur jag 
känner för saker” angivit kön och ålder. De fobiska barnen har av oberoende bedömare 
intervjuats med Anxiety Disorders Interview Schedule for Children (ADIS-C) och deras 
föräldrar med Anxiety Disorders Interview Schedule Parent interview (ADIS-P). 
 
Life Event Checklist (LEC) utvecklades 1980 av Johnson och McCutcheon. Originalet 
består av 46 livshändelser valda för att fungera på äldre barn. Formuläret finns 
presenterat i sin helhet i boken ”Life Events as Stressors in Childhood and 
Adolescence” (Johnson, 1986). LEC är uppbyggt med en struktur som tar hänsyn till 
den kritik som Holmes och Rahe (1967) fått (Sarason, Johnson & Siegel, 1978). I LEC 
kryssar man i en ruta om man under det senaste året varit med om livshändelsen, om 
den uppfattades som bra eller dålig och hur mycket man påverkades av händelsen, 
(ingen, liten, måttlig, stor). Normativa data av positiva och negativa livshändelser på 
slumpmässigt urval av 213 respondenter visar att pojkar (n = 134) har varit med om 
6.82 (SD = 5.91) positiva händelser och 5.18 (SD = 5.30) negativa händelser och flickor 
6.97 (SD = 5.48) positiva händelser och 5.91 (SD = 5.84) negativa händelser (Johnson, 
1986). Johnson (1986) listar sju undersökningar som bekräftar att LEC stödjer att 
instrumentet har ganska god validitet. Slutsatserna är att det finns signifikanta 
korrelationer mellan negativa livshändelser och till exempel depression samt beteenden 
som till exempel att besöka skolkurator etc., samt att det inte finns signifikanta 
korrelationer mellan positiva livshändelser och andra mått. Det har även visat sig att 
skalan inte korrelerar med social önskvärdhet. LEC har i en undersökning (n = 50) i 
åldrarna 10-17 år visat sig ha god test-retest reliabilitet. Deltagarna gjorde om testet 
efter två veckor och korrelationen för positiva livshändelser var 0.69 (p < 0.001) samt 
för negativa livshändelser 0.72 (p < 0.001). Med tanke på att det kan ha hänt något i 
perioden mellan mätningarna bedömer Johnson (1986) att detta visar på en bra test-
retest reliabilitet. Även interbedömarreliabiliteten har testats mellan barnen och deras 
mammor (n = 45) och korrelationer för positiva livshändelser var 0,48 och negativa 
livshändelser var 0.60 (Johnson, 1986). 
 
En förkortad variant (28 livshändelser av 46) som nedbantats för att passa yngre 
ungdomar av professor Thomas H. Ollendick, Director Child Study Center, Virginia 
Tech, har översatts till svenska av professor Lars-Göran Öst, Psykologiska Institutionen, 
Stockholms Universitet. Av dessa 28 livshändelser togs i samråd med två rektorer 4 
frågor bort. De togs bort på grund av att det bedömdes vara irrelevanta för 
skolungdomar i Sverige i åldrarna 8-14 år (klass 2 till och med klass 8 i grundskolan). 
De frågor som togs bort var: ”Blivit arbetslös”, ”Fått stipendium i skolan”, 
”Kvarsittning” och ”Få underkända betyg på skrivningar”. De kvarstående tjugofyra 
livshändelser som använts i denna undersökning listas i appendix 1. Livshändelse 1-15 
definieras som händelser som ligger utanför individens kontroll och livshändelse 16-24 
som livshändelser där individen kan påverka händelsen i fråga. Samma uppdelning av 
LEC har Mcknight, Huebner och Suldo (2002) gjort i sin undersökning. 
 
Quality Of  Life Inventory (QOLI) originalversion som utvecklades av Frisch, Cornell 
och Villanueva (1992) har sjutton item. Den har visat sig ha bra reliabilitet och validitet 
när den utvärderades på collegestudenter samt vuxna. Barnversionen av QOLI svenska 
version, ”Hur jag känner för saker”, består av tio item som berör livskvalitet, (föräldrar, 
syskon, kusiner, hem, skola, lärare, vänner, lek, hälsa, självrespekt). Inom respektive 
item frågar man om hur viktigt och hur nöjd individen är. Skalan har en god intern 
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konsistens (Cronbach’s α = 0.791) och en måttlig stabilitet över tid (0.61, P < 0.0001) 
(Larsson, 2004). Skalan har en god diskriminativ validitet som är testad både mot andra 
test och mellan olika grupper (social fobi, specifik fobi och kontrollgrupp). En 
faktoranalys visar på att det finns två faktorer. En faktor laddar på basala områden som 
självrespekt, familj, syskon hälsa och hem och en faktor laddar mot mer socialt 
interaktiva item som skola, lärare, vänner, lek och kusiner (Larsson, 2004). 
 
ADIS Clinician's Severity Rating (CSR) är ett mått där oberoende bedömare efter 
genomförd diagnos med ADIS-C och ADIS-P skattat svårighetsgrad av fobin med en 
skala på 0-8. Kriterier för att få vara med i fobigruppen var minst ett CSR på 4. 
 
Dataanalys 
SPSS (15.0) användes för statistiska analyser. Om det i ”Hur jag känner för saker” 
saknades uppgifter om viktighet kodades detta som ”Inte viktigt” och när det saknades 
uppgifter om nöjdhet användes medelvärdet av de övriga frågorna i heltal för denna 
person. Om något i livshändelseformuläret markerats som både bra och dåligt kodades 
det som dåligt, när vare sig bra eller dåligt markerats kodades det olika beroende på 
fråga (om negativ händelse som till exempel ”Många gräl mellan föräldrar” kodades det 
som dålig, om positiv händelse som till exempel ”Speciell uppmärksamhet för bra 
betyg” kodades det som bra och om neutralt som till exempel ”Flyttat till ett nytt hem” 
kodades det som dåligt). Om påverkan inte var markerad kodades detta som ”Ingen 
påverkan” och om flera påverkansgrader var ifyllda valdes den med lägst påverkan. 
 
För att besvara frågeställningen om fobiska barn har varit med om fler livshändelser året 
före man söker behandling än normalbarn har varit under det senaste året behövdes 
gruppernas genomsnittliga antal livshändelser uppdelat på kön och ålder analyseras med 
ett t-test. På grund av det låga antalet respondenter i vissa köns och ålderskategorier 
bland de fobiska barnen slogs data ihop till grupperna 8-10 år samt 11-14 år. Analysen 
gjordes uppdelat på totalt antal livshändelser, negativa livshändelser och positiva 
livshändelser i sig uppdelat på händelser som man inte kan påverka och på påverkbara 
livshändelser. För att undvika massignifikans användes Bonferronikorrektion. 
 
För att ta reda på om den genom CSR skattade svårighetsgraden hos de fobiska barnen 
påverkade antalet positiva och negativa livshändelser och livskvalitet togs medelvärde 
och standardavvikelse fram för detta. 
 
För att besvara frågeställningen om förekomst av negativa livshändelser har samband 
med den upplevda livskvalitén gjordes en korrelationsberäkning på livshändelser (totalt, 
negativa och positiva) kopplat till livskvalitet på all data (inklusive den fobiska 
gruppen). Data delades även upp på påverkbara och ej påverkbara händelser samt på de 
två olika faktorerna som laddar i ”Hur jag känner för saker”. Signifikansnivån 
justerades med Bonferronikorrektion [0.05/8 (antal test per tabell) = 0.006]. 
 
För att se om det fanns några åldersrelaterade skillnader vad det gäller förekomst av 
livshändelser kopplat till livskvalitet jämfördes korrelationen av antalet positiva och 
negativa livshändelser mot livskvailitet för grupperna 8-10 år, 11-12 år samt 13-14 år 
för flickor respektive pojkar.  
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Resultat 
 
Fobigrupp jämfört med normalgrupp 
T-test som jämför normalgruppen med fobigruppen för samtliga respondenter för 
livshändelser totalt samt uppdelat på negativa, positiva, påverkbara och ej påverkbara 
händelser visar att normalgruppen hade varit med om signifikant fler livshändelser 
jämfört med fobigruppen på alla mått förutom för antal positiva ej påverkbara 
livshändelser. Livskvaliteten var något högre för normalgruppen. Skillnaden i 
livskvalité var inte signifikant  
 
Tabell 1. Medelvärden, standardavvikelser samt t-värden för livshändelser och 
livskvalité för samtliga deltagare uppdelat på normalgrupp (n = 422) och grupp med 
fobiska (n = 98). * p<.006 (efter Bonferronikorrektion) 

 Normalgrupp Fobigrupp  
 M SD  M SD  t-värde 

Totalt antal livshändelser 5.89 3.13  3.10 2.28  10.08* 
Antal neg livshändelser 2.93 2.35  1.53 1.52    7.32* 
Antal pos livshändelser 2.95 1.67  1.57 1.27    9.12* 
Antal neg ej påverkbara 1.61 1.49  0.91 1.07    5.42* 
Antal pos ej påverkbara 1.14 1.04  0.94 1.02    1.77 
Antal neg påverkbara 1.27 1.24  0.60 0.88    6.55* 
Antal pos påverkbara 1.81 1.09  0.63 0.88  11.41* 
Livskvalité 4.27 1.25  3.97 1.04    2.22 
 
T-test som jämför flickor och pojkar i åldrarna 8-10 samt 11-14 vad det gäller 
livshändelser totalt samt uppdelat på negativa, positiva, påverkbara och ej påverkbara 
händelser (tabell 2-5) visade att fobigruppen inte i något fall hade varit med om 
signifikant fler, vare sig totalt, negativa eller positiva livshändelser jämfört med 
normalgruppen. Det motsatta förhållandet, det vill säga att normalgruppen hade varit 
med om signifikant fler händelser jämfört med fobigruppen fanns i ett flertal fall. I 
samtliga grupper fanns det en signifikant skillnad på de positiva påverkbara händelserna 
och för de negativa påverkbara var det enkom gruppen pojkar 11-14 år som inte hade en 
signifikant skillnad. I ingen av grupperna fanns det någon signifikant skillnad på 
positiva ej påverkbara händelser. I grupperna flickor 8-10 år och pojkar 11-14 år fanns 
det ingen signifikant skillnad på negativa ej påverkbara händelser. För livskvalitet fanns 
det ingen signifikant skillnad. 
 
För flickor i åldern 8-10 år har med undantag av ej påverkbara händelser normalgruppen 
varit med om signifikant fler livshändelser.  
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Tabell 2. Medelvärden, standardavvikelser samt t-värden för livshändelser och 
livskvalité för flickor 8-10 år i normalgrupp (n = 103) och grupp med fobiska (n = 19). 
* p<.006 (efter Bonferronikorrektion) 

 Normalgrupp Fobigrupp  
 M SD  M SD  t-värde 

Totalt antal livshändelser 6.00 3.08  2.58 2.01  4.66* 
Antal neg livshändelser 3.20 2.42  1.26 1.28  5.12* 
Antal pos livshändelser 2.80 1.40  1.32 1.11  4.35* 
Antal neg ej påverkbara 1.80 1.54  0.89 1.05  2.44 
Antal pos ej påverkbara 0.97 0.94  0.79 0.92  0.77 
Antal neg påverkbara 1.30 1.21  0.37 0.50  5.66* 
Antal pos påverkbara 1.83 0.94  0.53 0.84  5.60* 
Livskvalité 4.54 1.20  4.19 1.39  1.14 
 
Flickor i åldern 11-14 år hade liknande resultat som de yngre flickorna (8-10 år). Det 
som skiljer sig mest från den yngre gruppen är att det fanns en signifikant skillnad på de 
negativa ej påverkbara händelserna och att livskvaliteten är lägre för både fobigruppen 
och normalgruppen. 
 
Tabell 3. Medelvärden, standardavvikelser samt t-värden för livshändelser och 
livskvalité för flickor 11-14 år i normalgrupp (n = 131) och grupp med kliniskt fobiska 
(n = 42). * p<.006 (efter Bonferronikorrektion) 

 Normalgrupp Fobigrupp  
 M SD  M SD  t-värde 

Totalt antal livshändelser 5.91 2.85  3.24 2.30  5.51* 
Antal neg livshändelser 3.02 2.34  1.67 1.51  4.26* 
Antal pos livshändelser 2.89 1.56  1.55 1.29  5.04* 
Antal neg ej påverkbara 1.58 1.40  0.93 1.14  3.05* 
Antal pos ej påverkbara 1.24 0.95  1.02 1.18  1.23 
Antal neg påverkbara 1.40 1.28  0.74 0.83  3.93* 
Antal pos påverkbara 1.64 0.99  0.52 0.74  7.79* 
Livskvalité 3.81 1.30  3.79 1.01  0.11 
 
För pojkar i åldern 8-10 år fanns det signifikanta skillnader på alla mått förutom för 
positiva ej påverkbara händelser samt livskvalitet. 
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Tabell 4. Medelvärden, standardavvikelser samt t-värden för livshändelser och 
livskvalité för pojkar 8-10 år i normalgrupp (n = 89) och grupp med kliniskt fobiska (n 
= 16). * p<.006 (efter Bonferronikorrektion) 

 Normalgrupp Fobigrupp  
 M SD  M SD  t-värde 

Totalt antal livshändelser 6.17 3.36  2.38 1.96  6.26* 
Antal neg livshändelser 3.03 2.54  1.00 1.37  4.67* 
Antal pos livshändelser 3.13 1.67  1.38 1.15  4.03* 
Antal neg ej påverkbara 1.63 1.58  0.56 0.73  4.32* 
Antal pos ej påverkbara 1.13 1.14  0.69 0.70  1.52 
Antal neg påverkbara 1.36 1.42  0.38 0.62  4.55* 
Antal pos påverkbara 2.00 0.95  0.69 0.87  5.13* 
Livskvalité 4.83 0.98  4.27 0.78  2.19 
 
Gruppen pojkar 11-14 år hade till skillnad från de andra grupperna ingen signifikant 
skillnad på totalt antal, antal negativa och antal positiva livshändelser. Den enda 
signifikanta skillnaden som fanns var för antal positiva påverkbara händelser men 
mönstren är likartade som för yngre pojkar samt flickor. 
 
Tabell 5. Medelvärden, standardavvikelser samt t-värden för livshändelser och 
livskvalité för pojkar 11-14 år i normalgrupp (n = 99) och grupp med kliniskt fobiska (n 
= 21). * p<.006 (efter Bonferronikorrektion) 

 Normalgrupp Fobigrupp  
 M SD  M SD  t-värde 

Totalt antal livshändelser 5.49 3.34  3.86 2.56  2.12 
Antal neg livshändelser 2.44 2.07  1.86 1.74  1.21 
Antal pos livshändelser 3.05 2.03  2.00 1.41  2.84 
Antal neg ej påverkbara 1.44 1.46  1.14 1.15  0.89 
Antal pos ej påverkbara 1.20 1.15  1.10 0.99  0.40 
Antal neg påverkbara 0.97 0.98  0.71 1.06  1.07 
Antal pos påverkbara 1.85 1.39  0.90 1.14  2.90* 
Livskvalité 4.07 1.19  3.89 0.86  0.69 
 
Fobigrupp uppdelad efter skattad svårighetsgrad 
Medelvärdena för livskvalité, antalet negativa och antalet positiva livshändelser på 
fobigruppen uppdelad på skattad CSR visade att det fanns en tendens till att de med 
lägre skattad CSR hade varit med om fler antal negativa livshändelser. Det fanns inte 
några samband mellan allvarlighet i den skattade fobin och livskvalitet eller antal 
positiva livshändelser 
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Tabell 6 Medelvärden, standardavvikelser för livskvalité och för antal negativa och 
positiva livshändelser samt antal för fobisk grupp uppdelad på CSR. 

CSR Livskvalitet Negativa Positiva 
 M SD M SD M SD n 

4 4.34 1.37 1.86 2.27 1.29 1.50 7 
5 3.85 1.05 1.75 1.78 1.42 1.06 24 
6 4.13 0.93 1.39 1.32 1.73 1.19 44 
7 3.66 1.09 1.35 1.23 1.52 1.56 23 
8 - - - - - - 0 

 
Korrelation mellan livshändelser och livskvalité 
För flickor fanns det ett samband mellan antalet negativa livshändelser (totalt, 
påverkbara och ej påverkbara) och lägre livskvalitet. Korrelationen är större mot de 
påverkbara negativa livshändelserna och mot faktor 1 (basala items i ”Hur jag känner 
för saker”). Ett samband fanns även mellan positiva påverkbara livshändelser och 
livskvalité. Det fanns ingen signifikant korrelation för de positiva livshändelser som inte 
är påverkbara. 
 
Tabell 7. Pearson korrelation för flickor 8-14 år på livskvalitet, QOLI (totala ”Hur jag 
känner för saker”), faktor 1 (basala items) och faktor 2 (socialt interaktiva items) 
korrelerat mot livshändelser uppdelade på positiva, negativa, påverkbara och ej 
påverkbara händelser (n = 295). * p<.006 (efter Bonferronikorrektion) 

    
  QOLI   Faktor 1  Faktor 2 

Totalt antal livshändelser  -0.17*   -0.19*  -0.09 
Antal neg livshändelser  -0.32*   -0.32*  -0.21* 
Antal pos livshändelser    0.13     0.10    0.14 
Antal neg ej påverkbara  -0.19*   -0.20*  -0.11 
Antal pos ej påverkbara  -0.05   -0.08  -0.005 
Antal neg påverkbara  -0.37*   -0.36*  -0.26* 
Antal pos påverkbara    0.25*     0.22*    0.21* 
 
För pojkar är sambanden genomgående lägre. För de negativa livshändelserna fanns det 
inga signifikanta korrelationer. Vad det gäller positiva livshändelser fanns det endast en 
signifikant korrelation på de påverkbara livshändelserna. 
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Tabell 8. Pearson korrelation för pojkar 8-14 år på livskvalitet, QOLI (totala ”Hur jag 
känner för saker”), faktor 1 (basala items) och faktor 2 (socialt interaktiva items) 
korrelerat mot livshändelser uppdelade på positiva, negativa, påverkbara och ej 
påverkbara händelser (n = 225). * p<.006 (efter Bonferronikorrektion) 

    
  QOLI   Faktor 1  Faktor 2 

Totalt antal livshändelser  -0.004   -0.07    0.07 
Antal neg livshändelser  -0.10   -0.16    0.01 
Antal pos livshändelser    0.11     0.08    0.11 
Antal neg ej påverkbara  -0.07   -0.15    0.05 
Antal pos ej påverkbara  -0.05   -0.03  -0.06 
Antal neg påverkbara  -0.11   -0.13  -0.04 
Antal pos påverkbara    0.21*     0.14    0.22* 
 
Åldersrelaterade skillnader i korrelation mellan livshändelser och livskvalité 
Den enda signifikanta skillnaden mellan åldersgrupperna 8-10 år, 11-12 år samt 13-14 
år var för flickor mellan grupperna 8-10 år och 13-14 år på korrelationen mellan 
livskvalitet och positiva livshändelser. 
 
Tabell 9. Pearson korrelation för pojkar och flickor 8-10 år, 11-12 år, 13-14 år på 
livskvalitet korrelerat mot positiva och negativa livshändelser.* -1.96 < Zobz < 1.96 

Ålder Flickor  Pojkar 
 Positiva Negativa n  Positiva Negativa n 

8-10 -0.01* -0.31 122  -0.02 -0.11 105 
11-12  0.18 -0.39 84  0.21 -0.19 75 
13-14  0.27* -0.35 89  0.20 -0.15 45 

 
Analys av livskvalitédata data 
Under uppsatsarbetet framkom att för vissa frågor på instrumentet QOLI på 
normalgruppen så skattades nöjdheten i snitt lägre kopplat till hur viktig frågan ansågs 
vara.  
 
Tabell 10. Medelvärden för nöjdhet uppdelat på viktighet för ”Hur jag känner för saker” 
och antal för normalgrupp. 
QOLI Inte viktigt Viktigt Mycket viktigt 
 M n M n M n 
Föräldrar 1.00 4 1.65 37 2.80 381 
Syskon -0.40 23 0.82 100 2.15 299 
Kusiner 1.28 39 2.19 129 2.66 254 
Hem 2.25 8 1.85 67 2.67 247 
Skola -0.20 41 1.40 152 2.17 229 
Lärare 0.48 61 1.85 165 2.76 196 
Vänner 0.67 3 2.26 31 2.70 388 
Lek 0.63 8 2.20 87 2.57 327 
Hälsa 1.71 7 1.86 80 2.44 335 
Självrespekt 0.00 7 1.53 77 2.38 338 
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Diskussion 
 
De ena frågeställningen för undersökningen var om fobiska barn har varit med om fler 
livshändelser året före de sökte behandling än normalbarn har varit under det senaste 
året. Resultatet visar motsatta förhållanden, det vill säga att normalgruppen, i alla fall 
förutom gruppen pojkar 11-14 år, varit med om signifikant fler livshändelser jämfört 
med fobigruppen. I resultatet fick även de händelser, både positiva och negativa, som 
kan påverkas av respondenten jämfört med de händelser som inte kan påverkas fler 
signifikanta skillnader. Att normalgruppen i flera fall varit med om signifikant fler 
händelser kan bero på att de som har specifik fobi undviker situationer där de kan 
utsättas för det som de har fobi för och därmed inte utsätter sig själva för lika många 
livshändelser. Att normalgruppen varit med om fler livshändelser stöds indirekt av 
studierna av Magee (1999) och Tiet et al. (2001) där resultaten tillsammans indikerar att 
de med specifik fobi hade varit med om färre livshändelser jämfört med dem som hade 
de andra diagnoserna i undersökningarna (fobier hade lägre antal signifikanta 
kopplingar till livshändelser jämfört med övriga diagnoser och specifik fobi hade inga 
kopplingar till livshändelser). Att mönstret i antalet livshändelser kopplat till klinikers 
skattade svårighetsgrad (CSR) visade att de som diagnosticerats med en lägre 
svårighetsgrad hade varit med om fler negativa livshändelser stöder också resonemanget 
kring att de med specifik fobi undviker situationer där de kan utsättas för sin fobi (ju 
högre CSR desto lägre antal negativa livshändelser). 
 
Resultatet stöder Magees (1999) resultat, att det inte var några signifikanta kopplingar 
mellan specifik fobi och de livshändelser som undersöktes i studien. 
 
Livskvaliteten var högre i normalgruppen (M = 4.27) jämfört med fobigruppen (M = 
3.97) men skillnaden var inte signifikant. Det fanns inte något mönster i skattad 
livskvalitet i den fobiska gruppen uppdelad på CSR. Resultatet stöds av forskning där 
enligt Öst (2008) de med specifik fobi i snitt hade en livskvalité (QOLI) som nästan var 
lika hög som en normalgrupp. Lägst livskvalité hade PTSD följt av GAD, agorafobi, 
social fobi och specifik fobi. 
 
Den andra frågeställningen var att undersöka om det fanns ett samband mellan negativa 
livshändelser under det senaste året och upplevd livskvalité. Resultatet visar att för 
flickor fanns det ett negativt signifikant samband mellan antalet negativa livshändelser 
och upplevd livskvalitet (r = -0.32). För pojkar fanns det inte något signifikant resultat. 
Observera att pojkar har lägre varians vilket begränsar möjligheten att hitta samband. 
För flickor visade det sig att faktor 1 (basala items) hade ett större samband med antalet 
negativa livshändelser jämfört med faktor 2 (socialt interaktiva items). Detta indikerar 
att av de två faktorerna i QOLI är det faktor 1 som har störst samband med upplevelser 
av negativa livshändelser under det senaste året. 
 
I en forskningssammanställning av Zautra och Reich (1983) fann man att negativa 
livshändelser i undersökningarna antingen var neutrala eller korrelerade med minskat 
välmående. McCullough, Huebner och Laughlin (2000) undersökning på amerikanska 
studenter visade ett samband mellan negativa stora livshändelser och livskvalitet (r = -
0.22). Om man slår ihop pojkar och flickor i förevarande studie visade data en 
korrelation mellan negativa livshändelser och livskvalitet på -0.24 vilket ligger nära 
McCullough, Huebner och Laughlin (2000) resultat. 
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Analys av inhämtade data 
Ett problem som funnits ett fåtal gånger under ifyllandet av formulären var att någon 
elev sagt högt vad de svarar. Detta minimerades genom att testledaren direkt tog upp att 
detta inte är tillåtet och med en förklaring varför det är så men det kan inte uteslutas att 
detta kan ha, i liten mån, påverkat resultatet. 
 
Uppsatsförfattaren uppfattade det som om 8-åringarna hade något svårt att hantera 
ifyllandet av formulären. Detta baseras på att det tog längre tid, det var fler frågor (ofta 
flera med liknande karaktär efter varandra) samt att 5 respondenter plockades bort från 
8-årsgruppen på grund av oseriöst ifyllande. 
 
Ett problem med livskvalitédata som kan finnas är att för vissa frågor på instrumentet 
QOLI på normalgruppen så skattades nöjdheten i snitt lägre kopplat till hur viktig 
frågan ansågs vara, (se tabell 10). Detta skulle kunna innebära att vissa individer drar 
ner på viktigheten när de inte är nöjda med området som de svarar på. Ett exempel 
skulle kunna vara att en individ inte är nöjd med sina föräldrar, men det är för jobbigt 
att hantera så därför blir föräldrarna inte så viktiga. Detta är inget problem vad det gäller 
”Inte viktigt” då dessa värden tas bort när man i QOLI beräknar det sammanvägda 
livskvalitévärdet. Det skulle vara intressant att undersöka om detta är särskilt relevant 
för yngre barn, då de möjligen kan blanda ihop viktighet och nöjdhet på grund av 
bristande kognitiv mognad. Den interna konsistensen för normalgruppen för QOLI 
beräknad med Cronbach’s α är 0.754.  
 
Urval och bortfall  
Urvalet av skolor var ett bekvämlighetsurval utifrån en lista från Stockholms kommun. 
Cirka 70 % av de skolor som kontaktades tackade av olika anledningar nej till att låta 
enkätundersökningen genomföras på deras skola. Av de skolor som finns representerade 
i urvalet finns det en övervikt av skolor från västerort. Detta kan innebära att data har en 
övervikt av medelklassbarn. 
 
Totalt 50,0 % av barnen i de undersökta klasserna deltog i undersökningen. Av vilken 
anledning de andra 50 % inte deltog går inte med tillgänglig data att veta. Proceduren 
var att lärarna skulle dela ut medgivandeblanketten till barnen för målsmans påskrift och 
denna återlämnandes till läraren innan själva undersökningen genomfördes. Här spelar 
lärarens roll in, hur ofta påminner han/hon barnen, tycker han/hon att det är viktigt? 
Barnen kan glömma att ta med blanketten hem och glömma att ta med blanketten 
tillbaks till skolan. Föräldrar kan glömma att fylla i medgivandeblanketten. Ett flertal 
gånger fanns det barn som ville vara med men inte fick det för att de inte lyckats lämna 
in ett medgivande i tid. Ett visst antal procent vill självklart, av olika anledningar, inte 
heller vara med i studien. Två barn lämnade in talong med information om att barnet 
inte fick vara med i studien. Då det inte finns någon information utöver vilken skola 
barnen gått i går det inte att veta av vilken anledning de andra 50 % inte deltog i studien 
och det går inte att göra en bortfallsanalys. 
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Slutsatser 
Vad det gäller tolkningar av detta resultat bör enligt resonemang från rubrikerna analys 
av inhämtade data, urval och bortfall en viss försiktighet iakttas. Resultatet visar att 
referensgruppen hade varit med om fler livshändelser jämfört med den fobiska gruppen. 
Detta kan bero på att barnen med specifik fobi begränsar sina liv. Det visade också att 
det fanns en signifikant negativ korrelation mellan antalet negativa livshändelser och 
livskvalitet för flickor (r = -0,32) och ingen signifikant korrelation mellan antalet 
negativa livshändelser och livskvalitet för pojkar. 
 
Förslag till fortsatt forskning 
Utifrån resultatet och utifrån tidigare studier, framförallt Barlow (2000) och Magee 
(1999) finner uppsatsförfattaren att det skulle vara intressant med en studie där man 
undersöker om det finns några samband mellan ogynnsamma barndomsmiljöer kopplat 
till fobier och andra psykiatriska diagnoser. Med tanke på problematiken med 
retrospektiva data (Ollendick, King & Muris, 2002; Jenkins, Hurst & Rose, 1979; 
Johnson, 1986) görs detta antagligen bäst med en longitudinell studie där man på 
lämpligt sätt mäter barndomsmiljön och följer barnens utveckling under många år. 
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Appendix 1. 

Livshändelseformulärets händelser 
 

De livshändelser som deltagarna i undersökningen bedömde att de varit med om under 

det senaste året var: 

1. Flyttat till nytt hem 
2. Fått en ny bror eller syster 
3. Bytt till en ny skola 
4. Allvarlig sjukdom eller skada hos en familjemedlem 
5. Många gräl mellan föräldrar 
6. Mamma eller pappa blivit arbetslös 
7. En familjemedlems död  
8. Föräldrar separerat 
9. En nära väns död 
10. Föräldrarna varit mera borta från hemmet 
11. Bror eller syster flyttat hemifrån 
12. Allvarlig sjukdom eller skada hos nära vän 
13. Förälder som råkat i klammeri med rättvisan 
14. Förälder som fått nytt jobb 
15. Föräldrarna fått mer eller mindre pengar 
16. Problem med bror/syster 
17. Speciell uppmärksamhet för bra betyg 
18. Mycket gräl med föräldrarna 
19. Omfattande personlig skada eller sjukdom 
20. Problem med lärare 
21. Misslyckats att komma med i idrottslaget 
22. Klarat av att komma med i idrottslaget 
23. Problem med klasskamrater 
24. Fått erkännande för idrottsliga prestationer 

 


