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Sammanfattning 
 

Behandlingsstudien gällande individuell KBT-behandling för social fobi 
genomfördes på en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning. I studien ingick 22 
individer som alla uppfyllde kriterierna för social fobi enligt DSM-IV. Antalet 
sessioner planerades bli 15 stycken, med viss flexibilitet gällande individuella 
skillnader. Mätningar gjordes före och efter behandlingen. Som utvärderingsmått 
har använts SPS, SIAS, FNE, BDI, BAI, CSQ-8, gällande diagnostisk bedömning 
har använts ADIS-IV. Samtliga mått visar på en statistiskt signifikant förbättring. 
Studien påvisar att KBT-behandlingen för social fobi för de aktuella individerna 
ledde till en markant förbättring av deras socialfobiska besvär.  
 
Nyckelord: Social fobi, individuell KBT-behandling, effektivitetsstudie, 
psykiatrisk öppenvård, klinisk signifikant förbättring.  

 

    

Inledning 
 
"Det finns en massa människor i världen som är i helvetet därför att de är beroende av andra 

människors omdöme" (Jean-Paul Sartre).  
 
Begreppet social fobi är relativt nytt och började inte användas förrän så sent som 1966 
(Hofmann & Barlow, 2004). Diagnosen social fobi fanns inte med i de två första utgåvorna av 
Diagnostic and statistical Manual for mental Disorders (DSM), utan kom med först i tredje 
utgåvan, DSM–III (American Psychiatric Association-APA, 1980) (Hofmann & Barlow, 
2004).   
 
Social fobi är bland de mest frekventa av alla ångeststörningar. Tillståndet innebär bland 
annat betydande svårigheter att fungera i såväl sociala sammanhang som i yrkeslivet. Social 
fobi karaktäriseras av en överdriven rädsla för att bli negativt bedömd/värderad av andra 
och/eller rädsla för att vid någon form av prestationstillfälle känna sig förödmjukad inför 
andra (DSM IV-APA, 1994) (bilaga 1). Behovet av effektiva behandlingsmetoder är stort. 
Hittills tillgängliga forskningsdata visar att Kognitiv beteendeterapi (KBT) för social fobi som 
Clark och Wells (1995) har utvecklat visar sig ha större effektstorlek (ES) än exponering 
kombinerad med tillämpad avslappning, KBT i grupp och medicinsk behandling (Öst, 2006). 
 
De flesta studier gällande social fobi görs i likhet med studier inom andra områden av 
forskargrupper, eller styrs av dem. I dagsläget finns tillräcklig evidens för KBT som 
behandlingsmetod för en rad olika psykiatriska problemområden. Med detta som bakgrund 
väcktes mitt intresse, att som kliniker genomföra en behandlingsstudie på en psykiatrisk 
öppenvårdverksamhet med patienter som vanligtvis är tungt belastade av psykiatriska 
svårigheter, för att undersöka om behandlingsmetoden är överförbar till klinisk verksamhet.   
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Prevalens 
Forskare rapporterar olika siffror gällande livstidsprevalensen för social fobi och förklarar att 
variationen gällande de epidemiologiska forskningsresultaten kan bero på att forskare har 
använt sig av olika gränsvärden eller definitioner gällande vad som skall räknas som social 
fobi. Som exempel kan nämnas som 13,3 % (USA), 13,7 % (Norge) som livstidsprevalens 
(Kessler, et al., 1994: Kringlen, et al., 2001; refererat i Öst, 2006). Furmark (2002) däremot 
uppger en livstidsprevalens för social fobi på 7 – 13 % bland den västerländska befolkningen. 
12 månaders prevalens av social fobi uppges ligga på 6.8 % i USA (Kessler, Chiu, Demler, & 
Walters, 2005). Social fobi är vanligare hos kvinnor (15,5 %) än hos män (11,1 %) (Hofmann 
& Barlow, 2004). I den kliniska populationen finns dock ingen skillnad i prevalens mellan 
kvinnor och män (Rapee & Spence, 2004).  

Olika förklaringsmodeller 
I forskningslitteratur beskrivs olika teorier för vilka mekanismer som ligger till grund för 
utvecklande respektive vidmakthållande av social fobi. Det finns en konsensus att social fobi 
kan förklaras som en kombination av interna faktorer (genetiska, temperamentspecifika samt 
kognitiva) och externa faktorer (förälder barn interaktion, aversiva sociala erfarenheter och 
negativa livshändelser) (Rapee & Spence, 2004). 

Genetisk disposition 

Det finns evidens som tyder på att genetiska faktorer spelar en signifikant men moderat roll 
för utvecklandet av social fobi. Rapee och Spence (2004) redovisar ett par metaanalyser av 
tvillingstudier om hereditet med varierande effektstorlekar (.31 upp till .65) för social fobi. 
Författarna drar försiktiga slutsatser och menar att det krävs mer forskning gällande vilka 
genetiska faktorer som är specifika för social fobi, snarare än argumenten som förs i dag om 
predisponerande faktorer generellt för utvecklandet av ångestproblematiken. 

Temperament och miljöfaktorer 

Data tyder på att det finns kopplingar mellan temperamentsegenskapen beteendeinhibition 
och social fobi. Beteendeinhibierade barn är mera rädda för att utforska sin miljö. 
Longitudinella studier pekar på att barn med en stabil beteendeinhibierade struktur löper 
högre risk att utveckla social fobi (Rapee & Spence, 2004).  
 
Blyghet förknippas ofta med barndomen. Forskningsdata tyder på ett samband mellan blyghet 
och social fobi (Rapee & Spence, 2004). Blyghet kan definieras som en individuell 
sårbarhetsfaktor, som när den kombineras med miljöfaktorer kan utvecklas till social fobi. 
Med miljön menas här föräldrars och omgivningens förhållningssätt, uppfostringsstil, 
överbeskyddande tendenser, negativ kritik, invalidering, oförmåga att uppmuntra barnet till 
utmaningar, föräldrarnas egen ängslighet/oro, barnets skolprestation samt upplevda negativa 
livshändelser, vilka kan bidra till en utveckling av social fobi (Harvey, Ehlers & Clark, 2005).   

Inlärningsteoretiskt synsätt 

 Negativa livshändelser som inkluderar social interaktion eller prestationer kan framkalla 
ångest och leda till betingning. Betingning kan upplevas som ett alarm (Hofmann & Barlow, 
2004). Med alarm menar Hoffman och Barlow att ett yttre stimuli lär in ett hotalarm 
(falskalarm), vilket får det autonoma nervsystemet att förbereda kroppen för flykt eller kamp. 
Ett obetingat stimuli (social händelse) har blivit betingat (klassisk betingning), vilket senare 
kan generalisera till liknande stimuli (social händelse). Öst och Hugdahl (1981) rapporterade i 
en studie att hade 58 % av individerna (n=31) som led av social fobi betingats till detta av 
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direkta erfarenheter av exponering för aversiva stimuli, 13 % av indirekta erfarenheter och 3 
% via information från andra. Det betingade stimulit (t ex negativa livshändelser) blir en 
trigger som får hjärnan att uppfatta hot och sedan förbereda sig för kamp eller flykt. Detta 
generaliseras sedan till liknande händelser där individen har erfarit stark rädsla och betingat 
detta i samband med händelsen. Rädslan utlöses automatiskt varje gång personen blir 
exponerad för liknande stimuli.  

Kognitiv förklaringsmodell  

Clark och Wells (1995) har utarbetat en pedagogisk KBT-modell för att synliggöra vilka 
faktorer som vidmakthåller social fobi (figur 1). Clark (2005) beskriver modellen i två delar. 
Den första delen är vad personer med social fobi tror kommer att hända när denne skall delta i 
en social situation och den andra delen är vad som händer under situationen samt efter att de 
har lämnat situationen. Det centrala i modellen är att individer med social fobi har negativa 
värderingar om sig själva och negativa förväntningar om vad det kan hända i sociala 
situationer. 

 

 
Figur 1: Kognitiv modell för social fobi (Wells & Clark, 1995; Clark, 2005) 
  
När en individ med social fobi deltar i en social situation aktiveras individens 
grundantaganden om att misslyckas eller uppvisa ångestsymtom inför andra människor - ”jag 

är konstig, jag har inget vettigt att säga, andra människor är kritiska och dömande, ingen får 

se att jag är nervös, om någon inte tycker om mig så är det mitt fel”. Detta leder till att 
individen uppfattar situationen som hotande, vilket tar sig utryck i negativa automatiska 
tankar - ”jag låter dum, jag gör bort mig, jag rodnar”. Dessa tankar aktiverar kroppsliga och 
kognitiva symtom, säkerhetsbeteenden samt självfokusering (Clark & Wells, 1995; Clark, 
2005). Individen ser sig själv utifrån som ett socialt objekt och dennes självfokusering och 
förvrängda inre bilder av hur man uppfattas och värderas av andra aktiveras.  
 

Grundantaganden 
och livsregler aktiveras 

Uppfattning av social fara 
(Negativa automatiska tankar) 

Säkerhetsbeteende 

Självobservation 
och 

självbild 

Kroppsliga och 
Kognitiva symtom 

Social 
Situation 
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Flera forskningsstudier tyder på att individer med social fobi tenderar att rikta uppmärksamhet 
på sig själv när de hamnar i en för dem stressande social situation (Hofmann, Heinrichs, & 
Moscovitch, 2004). Självfokuseringen hindrar individen från att inhämta information i sociala 
sammanhang (Hirsch, Mathews, Clark, Williams, & Morrison, 2003), vilket leder till en 
sämre förmåga att komma ihåg detaljer i de sociala interaktionssituationerna (Clark & 
McManus, 2000). Individen fokuserar på sina kroppsliga sensationer, den interoceptiva 
informationen påverkar i hög grad individens ångestreaktioner och kognitioner i sociala 
sammanhang (Wells & Papgeorgiou, 2001). Interoceptiv information kan få individen att 
utveckla en negativ självbild: (1) att känna oro likställs med att se orolig ut, ”jag känner att 

jag blir röd i ansiktet”, tolkas som att faktiskt vara röd i ansiktet, (2) att se sig från ett 
observatörsperspektiv genom att fokusera på sig själv triggar igång en negativ självbild 
(Clark, 2005). Individen likställer den interoceptiva informationen med en social katastrof 
vilket startar kroppsliga och kognitiva symtom.  
 
I syfte att förhindra en tänkt social katastrof och dölja sin ångestreaktion använder individen 
säkerhetsbeteenden för att skapa en känsla av trygghet i situationen. Säkerhetsbeteenden ger 
på kort sikt ökad trygghet men på lång sikt vidmakthåller social fobi. Säkerhetsbeteenden 
förstärker negativa mentala processer och ökar fysiska och kognitiva symtom. Personer med 
social fobi riskerar genom sina säkerhetsbeteenden att ofrivilligt dra uppmärksamheten till sig 
(Clark, 2005). Individer med social fobi processar sina prestationer och eventuella risker före 
och efter sociala händelser. De analyserar i detalj sina interaktioner och prestationer efter 
hand, vilket kallas ”postmortemanalys” eller backspegelanalys. Analyserna domineras ofta av 
negativa tankar och erfarenheter samt upplevda misslyckanden utifrån en negativ självbild, 
något som ofta förstärker individens självfokusering och i sin tur kan leda till att personen helt 
undviker sociala situationer. Personer med social fobi använder sig ofta av 
undvikandebeteenden även för att kunna avstyra deltagande i kommande sociala situationer. 
Såväl säkerhets- som undvikandebeteenden i sociala situationer kan leda till att den sociala 
fobin vidmakthålls. Eftersom individer med social fobi ofta är upptagna av sina 
säkerhetsbeteenden riskerar de att bli uppfattade som otrevliga eller arroganta. 

Evidensläge för effektivitetsstudier 
Det finns ett flertal metaanalyser som visar att KBT-metoder ger bättre resultat och har större 
effektstorlek (ES) jämfört med väntelistkontrollbetingelser. Clarks KBT behandlingsform för 
social fobi ger dubbelt så stor ES jämfört med tidigare metaanalyser av samma diagnos (Öst, 
2006). På senare år har ett flertal studier i klinisk miljö genomförts, där KBT har jämförts 
med olika aktiva behandlingsmetoder såsom t.ex. farmakologisk behandling, exponering, 
gruppbehandling, etc. Studierna visar att Clarks KBT-metod är bättre än 
kontrollbetingelserna. I fem randomiserade kontrollerade studier (RCT) har forskare studerat 
effekterna av KBT-behandlingsmetod för social fobi. 
 
 I den första RCT-studien (n=60) (Clark, Ehlers, McManus, Hackmann, Fennell, Campbell, et 
al., 2003) jämfördes individuell KBT med två andra betingelser: läkemedel (Fluoxetine) 
kombinerat med självexponering och placebo med självexponering. Studien visade att KBT 
ledde till en högre effektstorlek (ES: 2,14 och 2,53 ettårsuppföljning) än Fluoxetine 
kombinerad med självexponering (ES: 0,92 och 1,36 ettårsuppföljning) och placebo med 
självexponering (ES: 0,56 och 1,36 ettårsuppföljning). I den andra RCT-studien (n=71) som 
genomfördes i Tyskland (Stangier, Heidenreich, Peitz, Lauterbach, & Clark, 2003), jämfördes 
individuell KBT med KBT i grupp och väntelista. Forskarna rapporterar att en kombination 
av tre olika socialfobimåtts effektstorlek för individuell KBT är större (ES: 1,17 och 1,57 
sexmånadersuppföljning) än KBT i grupp (ES: 0,55 och 0,74 sexmånadersuppföljning). I den 



 8

tredje RCT-studien (n=62) (Clark, Ehlers, Hackmann, McManus, Fennell, Grey, et. al., 2006) 
jämfördes KBT med exponering kombinerat med tillämpad avslappning och väntelista. 
Författarna rapporterar att KBT visade sig ha större ES (2,38 och 2,17 ettårsuppföljning) än 
exponering kombinerad med tillämpad avslappning (1,26 och 1,45 ettårsuppföljning) och 0,15 
för väntelista. Fjärde RCT-studien (n=100) genomfördes av en grupp forskare i Sverige 
(Mörtberg, Clark, Sundin, & Åberg Wistedt, 2007) som jämförde individuell KBT med 
intensiv KBT i grupp och traditionell behandling (TAU). Resultatet visade att individuell 
KBT gav en större effektstorlek (ES: 1,81 fyra månader, 1,95 åtta månader och 2,11 
ettårsuppföljning) än KBT i grupp (ES: 0,96 fyra månader, 1,18 åtta månader och 1,23 
ettårsuppföljning) och båda var bättre än TAU (ES: 0,89 fyra månader, 0,92 åtta månader och 
1,17 ettårsuppföljning). I den femte RCT-studien (n=80) jämfördes KBT med interpersonell 
terapi (IPT) i Norge (Hoffart, Borge, & Clark, 2008) och kom fram till att 
behandlingsmetoderna gav liknande resultat.   

Syfte 

• Undersöka om individuell KBT-behandling för social fobi, administrerad på en svensk 
psykiatrisk öppenvårdsmottagning, hjälper personer med social fobi att minska sin 
sociala ångest. 

• Undersöka om det är möjligt att få samma eller liknande behandlingseffekter som 
Clark och medarbetare (2006) fick i sin studie, räknat på behandlingsmodellens 
gemensamma mått.  

Hypoteser  
• Behandlingen minskar deltagarens besvär i sociala situationer och social interaktion 

med andra människor.  
 

• Behandlingen minskar deltagarens ångest- och nedstämdhetssymtom. 
 

• Behandlingen minskar deltagarens besvär i liknande utsträckning, mätt med mått som 
är gemensamma, jämfört med en tidigare behandlingsstudie (Clark et al., 2006).  

 

Metod 

Rekrytering 
Deltagarna i studien rekryterades via vanliga remissförfarande vid en allmänpsykiatrisk 
öppenvårdsmottagning i Örebro. Deltagarna träffade först psykiatripersonal (läkare, psykolog, 
kurator, sjuksköterska) som bedömde att denne uppfyllde kriterierna för social fobi enligt 
DSM-IV. Därefter överlämnades ärendet till bedömaren (uppsatsförfattaren) för 
ställningstagande. 

Urvalskriterier 
1. Deltagaren uppfyller kriterier för social fobi enligt DSM-IV. 
2. Svårighetsgraden minst måttlig (4 på skala 0–8 enligt ADIS-IV). 
3. Deltagaren har haft besvär under minst ett år. 
4. Ålder 18 – 65. 
5. Ej pågående alkohol- och/eller substansmissbruk. 
6. Ej pågående psykossjukdom. 
7. Ej parallell psykoterapeutisk behandling. 
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8. Ej tidigare KBT-behandling för social fobi. 
9. Om patienten står på medicinering skall vederbörande ha uppnått terapeutisk dos och 

förbinder sig att behålla samma dos under behandlingens gång.  
10. Inget vidbehovs medicinering (Bensodiazepiner). 
11. Lider ej av svår Borderline personlighetsstörning. 
12. Ej är självdestruktiv och självmordsbenägen.  

Deltagare 
Bedömaren har tagit emot ett 40-tal remisser mellan 2006 och 2008. Screeningintervjuerna 
gjordes med hjälp av ADIS-IV (Brown, Di Nardo, & Barlow, 1994) i svenska översatt av Öst 
& Breitholtz (1995). Av de 40-tal personer som aktualiserats via remiss, bedömdes 22 
personer uppfylla inklusionskriterierna för studien och hade social fobi som huvuddiagnos. 18 
individer uppfyllde inte inklusionskriterierna och skickades tillbaka till remitenten för annan 
lämplig behandling. Av de 22 deltagarna som uppfyllde inklusionskriterierna var 14 (64 %) 
kvinnor och 8 (36 %) män; 13 (59 %) deltagare levde tillsammans med partner och 9 (41 %) 
deltagare levde ensamma eller med andra anhöriga; 9 (41 %) deltagare hade heltidsjobb, 2 (9 
%) deltagare var studerande, en (4,5 %) deltagare var pensionär, 10 (45 %) deltagare hade 
sjukbidrag och/eller var arbetslösa. Deltagarnas medelålder var M= 32,2 (9,78). Debutåldern 
för social fobi var för 3 (14 %) av deltagare 10 år, 2 (9 %) deltagare i tidiga tonåren samt 17 
(77 %) deltagare under vuxenlivet. Durationen gällande de deltagare som debuterat vid vuxen 
ålder var M=8,2 (8,2) år. Gällande tidigare behandling hade 3 (14 %) deltagare fått 
långtidspsykoterapi, samtliga hade fått stödkontakt på vårdcentralen eller öppenvårdspsykiatri 
någon gång under livet för sina besvär. Av de 22 deltagarna hade 10 (45 %) stabil 
medicinering under behandlingen (Paroxetin, Cymbalta, Cipralex, Mitrazepin, Fluoxetin, 
Citalopram, Klomipramin, Propavan, Atarax, Sertralin, Theralen, Cetirizin). 

Komorbiditet 
Av de 22 deltagare hade 16 (73 %) komorbida diagnoser; paniksyndrom med/utan agorafobi 
(n=5, 23 %), agorafobi (n=7, 32 %) depression (n=13, 59 %), generaliserat ångestsyndrom 
(n=8, 36 %), tvångssyndrom (n=1, 4,5 %) och specifik fobi (n=9, 41 %). PTSD (n=2, 9 %), 
dysmorfofobi (n=2, 9 %) samt hypokondri (n=1, 4,5 %).  

Mätmetoder 
Samtliga deltagare har bedömts med screeningformuläret (ADIS-IV) och 
självskattningsformulär (SPS, SIAS, FNE, BDI, BAI) som mäter olika aspekter av besvär på 
grund av social fobi, depression och ångest samt för nöjdhet med behandlingen användes 
CSQ-8.  

Screeningformulär 
Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM-IV (ADIS-IV; Brown et al., 1994) i svensk 
översättning av Öst och Breitholtz (1995) är en halvstrukturerad klinisk bedömningsintervju 
för diagnosticering av ångest- och förstämningssyndrom, missbruksrelaterade störningar samt 
screening av psykotiska tillstånd. Analyser för att undersöka interbedömarreliabiliteten har 
visat på en hög reliabilitet för instrumentet generellt (kappavärden mellan .22 och .86; M= 
.70) och specifikt för diagnosen social fobi (.77) (Brown, Di Nardo, Lehman, & Cambell, 
2001). 
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Självskattningsformulär  
Social Phobia Scale (SPS) (Mattick & Clarke, 1998) består av 20 frågor som mäter rädsla för 
att värderas negativt av andra i sociala situationer/aktiviteter. Skattningen görs på en 
fyragradig skala (0-4), ett högt värde indikerar högt obehag. Test-retestreliabiliteten för 
instrumentet för en månad uppges vara .91 och för 3 månader .93. Den interna konsistensen 
uppges vara god (α =.94) och validiteten anses vara god med korrelationsvärden mellan .54 
och .72, jämfört med etablerade mått på social fobi. Instrumentet uppges också vara känsligt 
för förändring efter behandling (Mattick & Clarke, 1998). Normer: svensk normalpopulation 
(ej social fobi) M=6,3 (7,4) och social fobi i allmänbefolkningen M=21,5 (15,1). Svenskt 
kliniskt sampel: SOFIE-1 (n=64): SPS: Före behandling M=35.8 (16.7) Efter behandling 
M=20.7 (14.8) (Carlbring, 2005), kliniska normer för social fobi (n=80) SPS: M=42,2 (15,9), 
normal grupp (n=100) M=6;43(5,74) (Öst, personlig kontakt, mars 2009). 
 

Social Interaction Anxiety Scale (SIAS) (Mattick & Clarke, 1998) består av 20 frågor som 
mäter rädsla för social interaktion. Skattningen görs på en fyragradig skala (0-4), ett högt 
värde indikerar högt obehag. Test-retest-reliabiliteten för en månad är .92 och för 3 månader 
.92. Den interna konsistensen uppges vara god (α = .94). Skalan har god validitet med 
korrelationsvärden mellan .66 och .74 jämfört med etablerade mått på social fobi. Skalan 
uppges också vara känslig för förändring vid behandling (Mattick & Clarke, 1998). Normer: 
svensk normalpopulation M=12,8 (8,9) och social fobi i allmänbefolkningen M=28,4 (14,8). 
(Svenskt kliniskt sampel: SOFIE-1 (n=64): SIAS (20 item versionen): Före behandling 
M=44.4 (16.1) Efter behandling M=27.3 (13.4) (Carlbring, 2005), svenska kliniska normer 
för social fobi (n=80) SIAS: 45,88 (16,12) normal grupp (n=100) M=13,55(8,04), (Öst, 
personlig kontakt, mars 2009). 
 

Fear of Negative Evaluation (FNE) (Watson & Friend, 1969) består av 30 frågor som mäter 
förekomst av ångest för negativ bedömning i sociala situationer. Höga poäng indikerar hög 
ångest av negativ evaluering. FNE är ett reliabelt instrument (Crobach’s alfa =.92) (Leary, 
1983). Test–retestreliabiliteten är god (r = .78) (Wild et. al., 2008). FNE har en god validitet 
och diskrimineringen är god mellan personer med social fobi och personer utan social fobi. 
Normer för normalbefolkning (brittisk) M=14.3 (7.7) (Stopa & Clark, 2001). 
 
ADIS Fear and Avoidance (Brown et. al., 1994) är den del av screeningintervjun som 
beskriver olika sociala situationer samt mäter rädsla och undvikande av sociala situationer.  
Instrumentet har god interbedömarreliabilitet (r =.97) (Clark et al., 2006). Generellt har 
instrumentet hög interbedömarreliablilitet (kappavärden mellan .22 till .86), specifikt för 
diagnosen social fobi (kappavärden = .77) (Brown, Di Nardo, Lehman, & Cambell, 2001). 
 
Beck Anxiety Inventory (BAI; Beck et al., 1988) består av 21 items (0-3 skala). Poängen 
summeras till en totalpoäng som kan variera mellan 0 och 63 poäng (Cronbach’s alfa =.92) 
Test-retestreliabiliteten rapporteras vara .75. Instrumentet har visat sig ha god validitet via 
korrelationsanalyser med andra mått på ångestsymtom (Beck et al., 1988). Svenska kliniska 
normer för social fobi ”SOFIE 1” (n=64) före behandlingen: M=13,6 (7,3), efter 
behandlingen: M=8,7 (5,8). (Carlbring, 2005), enligt Öst kliniska normer för social fobi 
(n=80) BAI: M=21,73 (9,76) normal grupp (n=100) M=4,71 (3,29) (Öst, personlig kontakt, 
mars 2009). 
 

Beck Depression Inventory (BDI) (Beck et al., 1961) består av 21 items (0-3 skala). Poängen 
summeras till en totalpoäng som kan variera mellan 0 och 63 poäng, 0-10 = ingen depression; 
11–18 = mild depression; 19–29 = måttlig depression; 30 > = svår depression. BDI har visat 
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sig ha god test-retestreliabilitet (M= >.60), hög intern konsistens (alfa=.87). Validiteten 
uppges vara god; medelvärdet för korrelationer med kliniska skattningar är .72, gällande 
psykiatriska patienter. Motsvarande korrelationsvärden för en icke-psykiatrisk population är 
.60 (Beck, Steer & Garbin, 1988). Svenska normer (BDI-1), depression: före behandling 
M=20,5 (6,7), efter behandling M=12,2 (6,8) (Carlbring, 2005), svenska kliniska normer för 
social fobi (n=80), BDI: M=15,75 (9,10) normal grupp (n=100) M=3,87 (3,67) (Öst, personlig 
kontakt, mars 2009) 
 
Client Satisfaction Questionaire (CSQ -8), (Attkisson & Greenfield, 1994). CSQ-8 består av 8 
item (1-4). Den interna konsistensen uppges vara god (α = mellan .86 och .94). Skalan är 
utformad för att mäta klientens allmänna tillfredsställelse med behandlingen, poängen 
summeras (minst 8, max 32) och höga poäng indikerar större tillfredställelse. 

Procedur 
Patienterna kom i kontakt med öppenvårdsmottagningen via remiss från vårdcentralen, 
jourmottagningen eller självanmälan. Varje patient träffade en behandlare (läkare, psykolog, 
kurator eller sjuksköterska) för psykiatrisk bedömning vars syfte var att planera lämpliga 
behandlingsinsatser. Uppsatsförfattare informerade de ansvariga på mottagningen om studien 
och dess inklusions- och exklusionskriterier. Efter remisskonferensens beslut skickades 
journalen till studieansvarig för ställningstagande. Efter journalgenomläsning skickades 
kallelsebrev till patienterna med information om att de skulle bli kallade till en ADIS-IV 
screeningintervju. Samtliga ADIS-intervjuer gjordes av uppsatsförfattaren.  Efter utvärdering 
av ADIS-IV och självskattningsskalorna fattades beslutet om patienten uppfyllde kriterierna 
för studien. Därefter informerades patienten om studien och tillfrågades om hon/han ville 
delta. När patienten gav sitt muntliga medgivande, tilldelades patienten den behandlare som 
hade utrymme att inleda behandlingen.   

Behandling 
Behandlingen planerades efter Clarks modell (2005) och en självhjälpsmanual utarbetat av 
Furmark och medarbetare (2006). Behandlingen var planerad att omfatta 15 sessioner i 45 
minuter, en gång per vecka, Vid behov fanns det en möjlighet för patienten att förlänga 
behandlingen med fem extra sessioner.  

• Introduktion och psykoedukation  
Behandlingen startade med en kort introduktion om KBT-behandling för social fobi 
och behandlingens upplägg, samt en genomgång av begreppet ångest/oro och dess 
funktion.  Fakta om KBT och grundprinciperna för behandlingen, funktionen med 
hemuppgifter samt vikten av samarbete. Identifiering av problemområden och 
problemhierarki samt målsättning för behandlingen. 

• Clark och Wells kognitiva modell för social fobi  
Presentation av Clark & Wells (1995) kognitiva modell för social fobi, en kort 
genomgång av grundantagande, livsregler och automatiska tankar samt hur de 
påverkar vår tillvaro. Därefter följde teoretiska och praktiska övningar för identifiering 
och registrering av negativa automatiska tankar.  

• Videofeedback/beteendeexperiment  
Med hjälp av videoinspelning gavs individen möjlighet att kunna se utifrån och 
jämföra med hur det kändes, skilja mellan den upplevda/mentala självbilden och den 
observerbara självbilden samt visa hur säkerhetsbeteenden kan se ut samt deras 
konsekvenser.  En presentation av beteendeexperiment, testa tankar, hypoteser och 
självbild i syfte att inhämta nya erfarenheter. Olika beteendeexperiment (t ex. prata, 
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läsa högt inför andra, prata med obekanta personer) genomfördes och spelades in och 
utvärderades därefter tillsammans med individen.    

• Exponering  
Presentation av principerna bakom exponering och gradvist närmande av för individen 
ångestväckande sociala situationer. Ytterligare diskuterades svårigheter som kan 
uppstå i samband med exponeringsarbete och kontinuitet av exponering samt lämpliga 
exponeringssituationer (hemuppgifter).   

• Skifta fokus  
Information om självfokusering och hur detta bidrar till vidmakthållandet av social 
fobi. Presentation av olika tekniker och strategier för att skifta fokus i syfte att minska 
självfokusering i sociala situationer. Hur observatörsperspektiv påverkar 
självfokusering, minnen av sociala sammanhang, upplevelsen av hot i sociala 
situationer, behovet att använda säkerhetsbeteende/undvikande och dess koppling till 
självfokusering samt ångestsymtom.  

• Sociala färdigheter  
Presentation av olika aspekter av kommunikation samt sociala färdigheter. Olika 
rollspel eller tekniker för att hävda sig i interaktion med andra människor. 

• Kognitiv omstrukturering  
En genomgång av tankarnas betydelse, tankefällor och olika strategier för 
ifrågasättande och förändring av tankemönster samt strategier för att ifrågasätta och 
utmana negativa automatiska tankar (NAT).  

• Återfallsprevention  
Planering inför att skapa en åtgärdsplan/vidmakthållandeprogram i avsikt att 
förebygga och hantera bakslag samt skillnaden mellan återfall och bakslag.  

Antal sessioner 
19 av 22 individerna som påbörjade behandlingen slutförde denna. Den genomsnittliga 
längden på behandlingen var 16,6 sessioner. 14 individer (73,7 %) fick 15 sessioner, två 
individer (10,5 %) fick 24 sessioner, en individ (5,3 %) fick 20 sessioner, en individ (5,3 %) 
fick 10 sessioner och en individ (5,3 %) fick 8 sessioner. Eftermätningar för behandlingsutfall 
gjordes av respektive behandlare. Skalorna delades ut till individen under näst sista sessionen 
som hemuppgift. ADIS (enbart social fobi delen) genomfördes under slutet av sista sessionen.  
 

Terapeuter/behandlare 
Fem behandlare har genomfört behandlingen. Samtliga var psykologer med grundkompetens i 
KBT och goda kliniska erfarenheter, genomsnitt 8.2 år (1 psykoterapeut, 2 
psykoterapistuderande- steg 2).  

Bortfall 
Sammanlagt 22 individer tackade ja till behandlingen, 19 individer (86,4 %) fullbordade 
behandlingen. Av de tre individer (13,6 %) som inte slutförde studien hoppade en av pga 
graviditet, en individ började äta bensodiazepiner under behandlingen (medicinering med 
bensodiazepiner var en av exklusionkriterierna för studien, då medicinen kan likställas med 
ett säkerhetsbeteende och kan påverka habituering vid exponeringsarbete) och den tredje 
individen uteblev vid upprepade tillfällen och dennes höga frånvaro försvårade följandet av 
behandlingsrationalen och interventionerna. De två personer som uteslöts från studien erbjöds 
annan typ av behandling på kliniken.  
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Val av statistiska analyser 
Data analyserades i form av t-test med Bonferronikorrigerade p-värden. Effektstorlekar 
(Cohens d) beräknades och klinisk signifikans testades enligt Jacobsons kriterier (Jacobson & 
Truax, 1991). I syfte att utvärdera behandlingsutfallet har sex utfallsmått administrerats före 
och efter behandlingen. Data har analyserats i form av intent-to-treat analys, vilket innebär att 
alla individer som har deltagit i behandlingen inklusive de som har hoppat av analyseras 
(förmätningsvärde har räknats som eftermätningsvärde för de som har hoppat av). Analys av 
skillnader över tid för hela gruppen, har testats med Paired samples t-test. 
Normalfördelningen har testats med One-sample Kolmogrorov-Smirov. Testet visar en icke-
signifikant skillnad mellan faktisk och teoretisk distribution gällande SPS, SIAS, FNE, BDI 
och BAI. ADIS-IV som bl.a. mäter rädsla och grad av undvikande har också inkluderats i 
analysen. Effektstorleken har beräknats med hjälp av formel (ES = (M1 - M2)/SD1).  
 

Resultat 
Data för samtliga individer (n=22) har analyserats. Utfallet redovisas i form av medelvärde, 
standardavvikelse, t-test samt effektstorlek (tabell 1). 
 
 
Tabell 1: Behandlingsutfall (Intent-to-Treat analys) för- och eftermätning (n=22).  
 

 Utfallsmått Förmätning 
M (SD) 

Eftermätning 
M (SD) 

t-test ES  

SPS 48,18(13,33) 25,68 (15,06) 6,70*** 1,69  

SIAS 49,36 (13,55) 31,86 (15,36) 6,90*** 1,29 1,77 

FNE 25,86 (4,04) 16,41 (8,39) 5,28*** 2,34  

ADIS (R)* 59,27 (15,94) 34,68 (20,79) 6,13*** 1,35  

ADIS (U)* 50,41 (17,85) 26,36 (18,34) 5,78*** 1,54 1,46 

ADIS (R+U)* 55,05 (16,34) 30,66 (19,40) 6,11*** 1,49  

BDI 18,91 (9,62) 10.72 (8.48) 4,56*** 0,85  

BAI 20,41 (10,12) 11,73 (7,88) 6,02*** 0,86  

*** p < .001, Frihetsgrader (df): 21,        * R= Rädsla, U= Undvikande  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,86 
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De individer som slutförde behandlingen (n=19) har analyserats separat (tabell 2).    
 
Tabell 2: Behandlingsutfall för de individer som slutförde (Completers analys) (n=19). 
 

Utfallsmått  Förmätning 
M (SD) 

Eftermätning 
M (SD) 

t-test ES  

SPS 47,11 (14,04) 21,05 (9,87) 8,19*** 1,86  

SIAS 48,58 (14,01) 28,32 (12,82) 8,58*** 1,45 1,95 

FNE 26,00 (4,33) 15,05 (8,24) 5,92*** 2,53  

ADIS (R)* 58,63 (17,10) 30,16 (18,58) 7,21*** 1,67  

ADIS (U)* 50.37 (18.51) 22,53 (15,78) 6,66*** 1,50 1,62 

ADIS (R+U)* 54,11 (17,77) 24,31 (14,86) 7,82*** 1,68  

BDI 19,26 (9,67) 9,79 (7,97) 4,95*** 0,98  

BAI 20,16 (10,84) 10,11 (7,11) 7,03*** 0,93  

*** p < .001, Frihetsgrader (df): 18,   *R= Rädsla, U= Undvikande  
 
Resultatet av dataanalysen visar en statistisk signifikant förändring (p<.001) och förbättring 
efter KBT-behandling av social fobi. Effektstorleksnormer beskrivs i litteraturen anses 
effektstorleken som liten när det ligger mellan (0.20-0.49), medium (0.50-0.79) och stor (0.80 
och uppåt) (Kazdin, 2003). Enligt dessa normer visar ES=0,86. Effektstorleksmedelvärdet för 
samtliga mått för dem som slutförde behandlingen (n=19) är på 1,55, vilket skiljer sig något 
från hela gruppen. Enligt dessa normer visar den aktuella studien på ett högt medelvärde 
gällande effektstorlek på 1,41 (samtliga utfallsmått; SPS, SIAS, FNE, BDI, BAI) för hela 
behandlingsgruppen (n=22), social fobimåttet (SPS, SIAS, FNE) är något större (ES=1,77) 
och depression/ångest (BDI, BAI) är på Effektstorleksmedelvärdet för social fobimåtten (SPS, 
SIAS, FNE) är på 1,95 och för depression/ångest (BDI, BAI) är på 0,96. 
 
Individer som deltog i behandlingen har skattat olika situationer vid bedömningen (ADIS) och 
vid avslutning av behandlingen samt skattat svårighetsgrad före M=7 (0,76) och efter 
behandlingen M=3,4 (1,8). Effektstorlek för ADIS (R+U) är 1,68. 

Klinisk signifikans 

Förändring av klinisk signifikans har analyserats med hjälp av Jacobsons och Truaxs (1991) 
kriterier. Medelvärdet för normalpopulationen + två standardavvikelser = gränsvärde för 
klinisk signifikans. Som mått har använts SPS och SIAS. Reliabel förändringsindex (Reliable 
Change Index - RCI) har räknats på samma mått. Resultatet för klinisk signifikans och RCI 
redovisas i tabell form (tabell 3). 
 
 
 
 
 
 

0,96 
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Tabell 3: Behandlingsutfall av klinisk signifikanstest och RCI (n=19). 
 

Utfallsmått 

Normer för 
normalpopulation 

M (SD)  

  Klinisk signifikans 
gränsvärde 

 

Uppnått klinisk 
signifikans (n=22) 

JA 
Förändring (n=22) 

RCI 

SPS 6,3 (7,4) 21,1 10 (46 %) 16 (73 %) 

SIAS 12,8 (8,9) 30,6 13 (59 %) 16 (73 %) 
     

 
Testning gällande klinisk signifikans (tabell 3) visar att 46 % (SPS) respektive 59 % av 
individerna (SIAS) har uppnått förbättring. 73 % av individer har nått reliabel (RCI) 
förändring (bilaga 2). 
 
Alla individer som slutfört behandlingen (n=19) har fyllt i CSQ-8-skalan som visar hur 
individen upplevde behandlingen. Resultatet av CSQ-8 redovisas i form av medelvärde och 
standardavvikelse (M=28,6 (2,7)) vars resultat tyder på att individer som slutfört 
behandlingen är tillfredställda med KBT-behandlingen för social fobi. 
 

Diskussion 
Resultatet av KBT-behandlingen för social fobi visar en statistiskt signifikant förbättring 
gällande individernas sociala ångest. Effektstorleken är stor för både intent-to-treat analysen 
(tabell 1) och den grupp som slutförde behandlingen (tabell 2). Resultatet av KBT-behandling 
för social fobi pekar på att den verkar vara effektiv inom klinisk psykiatrisk verksamhet.  
 
Vid behandlingsplaneringen predicerades att KBT-behandlingen kommer att minska 
deltagarens besvär i sociala situationer och i social interaktion med andra människor. 
Resultatet av KBT-behandlingen bekräftar denna hypotes, att behandlingen har lett till en 
statistiskt signifikant förändring och större effektstorlek på 1,77 (SPS, SIAS, FNE). KBT-
behandlingen har minskat deltagarens ångest- och nedstämdhetssymtom effektstorlek 0,86 
(BDI, BAI), vilket är en stor effekt. Behandlingsutfallet överstämmer (tabell 4) med Clarks 
och medarbetares (2006) studieresultat, som hade ett effektstorleksmedelvärde (före- och 
eftermätning) på 1,47 (SPS, SIAS, FNE) och 1,49 (BDI; BAI). 
 
Tabell 4: Effektstorlekar på gemensamma mått   
 

Utfalls- 
mått 

Clark et al.,  
2003 
n=20 

Stangier et al., 
2003 
n=24  

Clark et al.,  
 2006 
n=21 

Mörtberg et  al., 
2007 
n=32 

Dirok,  
2009 
n=22 

SPS 1.30 0,90 1,51 1,31 1,69 

SIAS 1,93 0,81 1,43 0,89 1,29 

FNE 1,90 - 1,46 1,00 2,34 

BDI 1,15 0,45 1,14 0,70 0,85 

BAI 1,27 0,49 1,84 -  0,86 
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Utfallet av behandlingen ger statistiskt signifikant förbättring och har stor effektstorlek, men 
har inte samma resultat på klinisk signifikans testning; 46-59 % av de individer uppnår 
kliniskt signifikant förbättring (tabell 3). Det medelmåttiga resultatet gällande klinisk 
signifikans kan möjligen bero på att de individer som ingick i studien var svårare psykiatriskt 
belastade.  
 
Resultatet stämmer överens med de tidigare effektivitetsstudier som är gjorda i England 
(Clark et al., 2003; Clark et al., 2006), och är något bättre jämfört med de två studier som 
gjordes i Tyskland och Sverige (Stangier et al., 2003; Mörtberg et al., 2006). Som 
referensstudie valdes fyra effektivitetsstudier (Clark et al., 2003; Stangier et al., 2003; Clark et 
al., 2006; Mörtberg et al., 2007) (tabell 4). När författaren gick igenom de valda studierna, 
upptäcktes att medelvärdet av måttet för social fobi genomgående var relativt likvärdiga 
(tabell 5). Resultaten av den statistiska analysen leder till likvärdiga framsteg jämfört med de 
fyra referensstudierna. Skillnaden på medelvärdet från före och eftermättningarna ligger på ca 
20 poäng.  
 
Tabell 5: Jämförelse med medelvärde och standardavvikelse, M (SD). 
 

Utfalls- 
Mått 

Clark et al., 
2003 
n=20 

Stangier et al., 
2003 
n=24 

Clark et al., 
2006 
n=21 

Mörtberg et al., 
2007 
n=32 

Dirok, 
2009 
n=22 

SPS       

Före 30,20 (14,79) 30,7 (10,2) 29,33 (13,49) 37,9 (12,5) 48,18 (13,33) 

Efter 10,87 (11,36) 21,5 (12,6) 8,95 (6,03) 21,5 (13,8) 25,68 (15,06) 

SIAS      

Före 48,30 (12,26) 44,9 (10,8) 43,57 (17,80) 51,6 (15,5) 49,36(13,55) 

Efter 24,51 (13,76) 36,1 (14,8) 18,19 (10,01) 37,8 (17,7) 31,86 (15,36) 

FNE      

Före 25,16 (5,18) - 23,14 (7,02) 23,3 (4,8) 25,86 (4,04) 

Efter 15,28 (9,00) - 12,90 (8,88) 18,5 (7,4) 16,41 (8,39) 

BDI      

Före 13,25 (7,48) 15,5 (9,1) 12,40 (8,65) 11,8 (8,0) 18,91(9,62) 

Efter 4,70 (5,60) 11,4 (9,4) 2,57 (3,93) 6,2 (9,5) 10,72 (8,48) 

BAI      

Före 17,60 (7,51) 16,9 (10,8) 19,00 (8,60) - 20,41 (10,12) 

Efter 5,50 (5,93) 11,6 (6,4) 3,19 (3,93)  - 11,73(7,88) 

 
 
Vid planering av studien predicerades att KBT-behandlingen skulle leda till minskade besvär 
för individerna. Resultatet ledde till en statistiskt signifikant förbättring och har en stor 
effektstorlek, vilket kan tolkas som att individerna har fått förbättrade möjligheter till att 
hantera sin sociala ångest och sociala interaktioner med andra människor. Det predicerades 
även att individernas problem med nedstämdhet och ångest skulle förbättras av behandlingen. 
Även här skedde en statistik signifikant förbättring.  Behandlingen minskade deltagarens 
besvär på liknande sätt, mätt med mått som var gemensamma, jämfört med 



 17

behandlingsstudien (Clark et al., 2006). Resultatet av studien bekräftar därmed studiens 
hypoteser.   

Begränsningar i den aktuella studien 
Studien har en del begränsningar som kan ha påverkat resultatet. Patientrekryteringen har 
gjorts av studieansvarig. De flesta individerna har behandlats av författaren, vilket kan öka 
risken för bias. Behandlingsgenomförande och innehåll har inte kontrollerats av oberoende 
expert. Terapeutkompetensen har inte kontrollerats. Studien har ingen kontrollbetingelse att 
jämföra med. Dessa begränsningar bör övervägas när man drar slutsatser av denna studie. 
 
Det faktum att individerna som deltog i behandlingen under flera år haft kontakt med 
psykiatrin, utan att bli nämnvärt förbättrade, kan tänkas ha påverkat resultatet negativt. 
Individernas negativa erfarenheter av psykiatrin verkade påverka dem negativt gällande 
motivation och tilltro till den aktuella behandlingen. Denna skepticism kan ha påverkat 
resultatet på så sätt att antalet sessioner skulle ha blivit färre. Deras motivation till att göra 
sina hemuppgifter skulle möjligen ha varit högre. Vidare bör påpekas att de flesta individer 
hade komorbida psykiatriska problem, och förväntade sig, när deras problem med social fobi 
började förbättras, att få hjälp även med de andra problemen, vilket även detta kan ha 
påverkat eftermätningarna.   

Slutsatser av studien 
De individer som slutförde behandlingen var nöjda med denna och blev signifikant bättre på 
att hantera sin sociala ångest i olika sociala sammanhang. Individernas nöjdhet indikerar en 
hög trovärdighet gällande behandlingsmodellen, något som talar för att behandlingen borde 
prioriteras som förstahandsbehandling för social fobi inom vården.  
 
KBT-behandling för social fobi pekar troligen på att vara kostnadseffektiv och tidseffektiv. 
Den aktuella behandlingen tog i genomsnittlig 15,6 sessioner. Detta bör även ses utifrån det 
faktum att samtliga aktuella individer tidigare haft kontakt med någon psykiatrisk vårdinstans; 
14 % har gått flera år i psykoterapi, 45 % har medicinerat i flera år (SSRI, Bensodiazepiner, 
betablockerare) utan märkbara förbättringar. Ineffektiv vård leder ofta till mänskligt lidande, 
samhällsekonomiska förluster och en försämring av folkhälsan.  
 
Denna pilotstudie pekar på att psykiatrisk verksamhet behöver evidensbaserade och effektiva 
behandlingsmetoder samt forskning i kliniska miljöer, forskare kan bygga broar mellan 
universitetens korridorer och psykiatriska kliniker och bedriva forskning i klinisk miljö, där 
behovet finns. 
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Bilaga: 1 
 
 
Social fobi-kriterier enligt DSM-IV  

A. En uttalad och bestående rädsla för en eller flera olika sociala situationer eller 
prestationssituationer som innebär exponering för okända människor eller risk för 
kritisk granskning av andra. Detta grundar sig i en rädsla för att bete sig på ett 
förödmjukande eller pinsamt sätt eller visa symtom på ångest. 

 
B. Exponering för den fruktade sociala situationen framkallar så gott som alltid ångest, 

vilket kan ta sig uttryck i en situationellt betingad eller situationellt predisponerad 
panikattack. 

 
C. Insikt om att rädslan är överdriven eller orimlig. 

 
D. Den fruktade sociala situationen eller prestationssituationen undviks helt, alternativt 

uthärdas under stark ångest eller obehag. 
 

E. Antingen stör undvikandet, de ångestladdade förväntningarna eller plågan i samband 
med de fruktade sociala situationerna eller prestationssituationerna i betydande grad 
ett normalt fungerande i vardagen, i yrkeslivet (eller i studier), i sociala aktiviteter 
eller relationer, eller så lider personen påtagligt av att ha fobin. 

 
F. Hos personer under arton år skall varaktigheten vara minst sex månader. 

 
G. Ångesten eller undvikandet beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon 

substans (t ex missbruksdrog, medicinering) eller någon somatisk sjukdom/skada och 
inte bättre med någon annan psykisk störning (t ex paniksyndrom med eller utan 
agorafobi, separationsångest, dysmorfofobi, en genomgripande störning i 
utvecklingen eller schizoid personlighetsstörning). 

 
H. Om det samtidigt föreligger någon somatisk sjukdom/skada eller någon annan psykisk 

störning eller sjukdom så har inte rädslan enligt kriterium A något samband med 
denna; t ex rädslan gäller inte talsvårigheter vid stamning, skakningar vid Parkinsons 
sjukdom eller uppvisande av onormalt ätbeteende vid anorexia nervosa eller bulimia 
nervosa.  

 
Specificera om: 

Generaliserad: rädslan innefattar de flesta sociala situationer (t ex att inleda eller 
upprätthålla konversation, delta i smågrupper, ha en träff med någon, tala med 
auktoritetspersoner, gå på fest). 
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Bilaga 2: 
 
 
Rådata underlag för klinisk signifikans och RCI 
 

Kolumn1 SPS före SPS efter RCI SIAS före SIAS efter RCI 

Individ 1 40 19 3,52 40 22 3,25 

Individ 2 68 33 5,88 37 27 1,81 

Individ 3 51 22 4,87 50 35 2,71 

Individ 4 65 35 5,04 68 50 3,25 

Individ 5 23 17 1,01 23 21 0,36 

Individ 6 58 10 8,07 42 15 4,87 

Individ 7 40 22 3,03 35 21 2,53 

Individ 8 48 19 4,87 62 38 4,33 

Individ 9 34 16 3,03 31 17 2,53 

Individ 10 33 27 1,01 31 27 0,72 

Individ 11 49 9 6,72 55 19 6,50 

Individ 12 58 23 5,88 44 16 5,05 

Individ 13 41 8 5,55 59 17 7,58 

Individ 14 62 26 6,05 63 40 4,15 

Individ 15 48 44 0,67 60 44 2,88 

Individ 16 46 31 2,52 73 60 2,35 

Individ 17 22 8 2,35 44 21 4,15 

Individ 18 70 17 8,91 60 29 5,60 

Individ 19 39 14 4,20 46 19 4,87 

Individ 20* 59 - -  58 -   - 

Individ 21* 53 - -  42 -   - 

Individ 22* 53 - -  63 -   - 

 
* Individer som inte fullföljde behandlingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


