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SAMMANFATTNING 

Föreliggande effektivitetsstudie med individuell KBT-
behandling för 17 diagnostiserade socialfobipatienter 
genomfördes på två allmänpsykiatriska öppenvårds-
mottagningar under en period av 18 månader. Syftet med 
studien är att utvärdera effekten av en KBT-behandling. 
Alla patienter uppfyllde kriterierna för social fobi enligt 
DSM-IV. Patienterna erbjöds en behandling med upp till 
14 sessioner plus möjlighet till tre uppföljningssamtal. 
KBT-behandlingen har varit tidseffektiv och deltagarna 
har framfört positiva synpunkter om samarbetet med 
terapeuten och de uppnådda målsättningarna i 
behandlingen. Resultaten visar statistiskt signifikanta 
förbättringar i samtliga använda mått; BAI, BDI, SPS, 
LSAS, SIAS. Resultaten visar också måttlig effektstorlek.  
 
Nyckelord: Social fobi, Clark & Wells modell (1995), 
KBT - behandling, effektivitetsstudie, effektstorlek. 

 
 

INLEDNING 
Social fobi  
Social fobi består av en uttalad och bestående rädsla för en eller flera olika sociala situationer 
eller prestationssituationer där man känner sig värderad eller granskad av andra. Man är rädd 
för att bete sig på ett sätt som kan medföra att man känner sig förödmjukad, bortgjord, hamnar 
i en pinsam situation eller får sänkt självförtroende (Furumark, 2006). Rädslan vid social fobi 
är mycket stark och överdriven och personen försöker i möjligaste mån att undvika den 
fruktade situationen. Rädslan skall på ett kännbart och påverkbart sätt begränsa livet för den 
drabbade för att det skall klassas som social fobi (Kåver, 1999). DSM–kriterierna för social 
fobi delas i två undergrupper; generaliserad och specifik. När rädslan är begränsad till enstaka 
prestationssituationer såsom att äta tillsammans med andra eller att talar inför en publik talar 
man om en specifik social fobi. I den generaliserade sociala fobin väcker de flesta sociala 
situationer ångest (Ottosson, 2000). Begreppet social fobi myntades så sent som 1966 då 
Marks och Gelder beskrev ett tillstånd vid vilken en individ blir orolig och ångestfylld när den 
utsätts för bedömning av andra under tiden som denne skall utföra en specifik uppgift 
(Hofmann, Heinrichs & Moscovitch, 2004). Rädslan och oron i sociala situationer, som att 
äta, skriva eller tala (American Psychiatric Association, 1994) är utmärkande för dessa 
individer. Exponering för den fruktade situationen framkallar stark ångest då individen är rädd 
för att göra bort sig, bli hånad eller förnedrad (Turk, Heimberg & Hope, 2001). Detta brukar 
benämnas att individen är rädd för att bli negativt värderad (Hofmann & Barlow, 2002) av 
andra. En rädsla för att avslöja ångestsymtom, såsom rodnad, skakningar eller svettningar är 
också vanligt. 
 
Diagnosen social fobi 
Diagnosen har sedan mitten av 1980-talet fått ökad fokus. Den dök upp första gången i 
Diagnostic and Statistical manual for Mental disorders, DSM-III (APA, 1980), och var då 
klassad som ”phobic disorder”. År 1987, i och med utformandet av DSM III-R (APA, 1987), 
gjordes tillägget ”generaliserad” för att beskriva de individer som fruktade de flesta sociala 
situationer, här kunde en diagnos sättas även om individen samtidigt var diagnosticerad med 
fobisk personlighetsstörning, något som tidigare var omöjligt.  
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Det förekommer att individer med generaliserad social fobi har en fobisk 
personlighetsstörning, något som inte är så konstigt med tanke på att sex av de sju 
diagnoskriterierna i DSM-III-R innehåller komponenter på social interaktion. Vid 
utformandet av DSM:s fjärde utgåva (DSM-IV, APA, 1994) togs ett av kriterierna för fobisk 
personlighetsstörning bort vilket ledde till en ännu större överlappning mellan diagnoserna. 
Detta har föranlett en diskussion kring om fobisk personlighetsstörning och svår generaliserad 
social fobi (GSP) verkligen är två distinkt skilda diagnoser, eller snarare två punkter på 
samma kontinuum (Hofmann & Barlow 2004; Rapee & Spence, 2004). Social fobi tenderar 
också, enligt Hofmann och Barlow (2002), att bli kroniskt om det förblir obehandlat, det vill 
säga att de menar att obehandlad social fobi inte försvinner över tid. Hildago, Barnett och 
Davidson (2001) menar till och med att tillståndet förvärras över tid. 
 
Prevalens 
Livstidsprevalensen för social fobi beräknas till 12,1% (Kessler et al., 2005). Social fobi har 
en livstidsprevalens på 6-13% (Hofmann & Barlow, 2002; Fehm, Pelissolo, Furmark, & 
Wittchen, 2005). Fehm och medarbetare (2005) anger att medellivstidsprevalensen i Europa 
uppgår till 6.65% och att prevalensen för en 12 månadersperiod är 2 %. Furmark (Furmark et 
al., 1999) jämförde internationella prevalensstudier och fann att prevalensuppskattningarna 
skilde mellan 0 och 52.5%. Förklaringen till dessa skillnader anges flera tänkbara orsaker vad 
gäller metod: diagnoskriterierna har förändrats, olika intervjuguider har använts, det har ställts 
olika krav på hur mycket funktionsnedsättning fobin orsakar samt vilket prevalensmått 
(punkt-, månads eller livstidsprevalens) som undersökts. Forskare har använt sig av olika 
gränsvärden (Furmark, 2002) för vad som ska räknas som social fobi och det påverkar 
prevalenssiffrorna. Social fobi är ett av de vanligaste problemen bland de som söker hjälp på 
de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna (Kåver, 1999). Furmark (1999) har undersökt 
punktprevalensen (förekomst vid mättillfälle) för social fobi i normalpopulationen i Sverige 
och kommit fram till att den ligger på 15.6 %. Den amerikanska (Kessler, 1994) 
livstidprevalensen är 13,3 % och den norska livstidprevalensen är 13,7 % (Kringlen, 
Torgersen & Cramer, 2001). Livstidsprevalensen i västvärlden uppskattas (Furmark, 2002) till 
mellan 7 - 13 %.  
 
Könsfördelning 
Social fobi är vanligare hos kvinnor än hos män (Hofmann & Barlow, 2004; Fehm et al., 
2005). Vid studier av kliniska populationer är det dock lika många män som kvinnor, om inte 
fler män (Rapee & Spence, 2004). Kessler (Kessler et al., 2005) anger att det är lika många 
kvinnor som män som drabbas av social fobi. 
 
Debutålder 
Social fobi tenderar att debutera i tonåren men kan också uppstå redan i tidig barndom 
(Hofmann & Barlow, 2002). Rapee och Spence (2004) har undersökt flera studier och kommit 
fram till att medelåldern för diagnosdebut är mellan 10 till 13 år och att det verkar vara så att 
den svårare, generaliserade, formen är den som debuterar tidigast. I vuxen ålder är däremot 
debuten ovanlig (2-4 per 1000 per år - Rapee och Spence 2004), och oftast som en sekundär 
diagnos. Symtomens grad kan variera något under livet, men återkommer oftast och det mesta 
tyder på att förloppet är kroniskt (Fehm et al., 2005). 
 
Demografi 
Furmark (2002) beskriver att de demografiska faktorer som individer med social fobi ofta 
förknippas med är att de är ogifta, har en lägre utbildningsgrad (se även Brunello et al., 2005), 
är underbetalda samt saknar socialt skyddsnät.  
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Den demografiska faktorn som är mest robust dock, menar författaren, är den att vara kvinna. 
Brunello et al. (2000) redogör för siffror som visar att ungefär 22 % av populationen med 
social fobi i USA lever på bidrag. Fehm och medarbetare (2005) tar upp att detta också är 
vanligare bland socialfobiker i Europa. En annan siffra som redovisas är att 90 % av gruppen 
rapporterar att deras ångest påverkar deras funktionsnivå på arbetet och att 85 % rapporterar 
påverkan på studier. Patel, Knapp, Henderson och Baldwin (2002) visar på att i deras studie 
så var personer med social fobi mindre sannolika att återfinna i det högsta socioekonomiska 
skiktet, de hade lägre anställningsgrad och hushållens inkomst var också lägre i förhållande 
till en kontrollgrupp utan psykiatrisk diagnos. Enligt Patel et al. (2002) var denna patientgrupp 
också mer drogberoende och använde receptbelagda läkemedel i högre grad. De kan också 
påvisa att socialfobipatienter hade ett högre uttag av sjukvård. 
 
Den vanligaste rädslan vid social fobi är den att hålla tal inför en grupp (Furmark, 2002). Han 
menar vidare att epidemiologiska rapporter indikerar att den generaliserade formen av social 
fobi inte utgör den vanligaste formen, detta tvärtemot vad granskning av kliniska populationer 
ger. Andra författare (t ex Hofmann et al., 2004) menar dock att mer än hälften av alla med 
social fobi har den generaliserade formen. Med hänsyn till variationer och försiktigt räknat 
kan det konstateras att social fobi tillhör en av de vanligaste psykiatriska diagnoserna som 
tillfogar samhället stora ekonomiska kostnader och lidande för individen (Kåver, 1999). 
 
Komorbiditet 
Det finns en hög grad av samsjuklighet mellan fobi och andra psykiatriska diagnoser. 
Sextionio procent av personer som uppfyllde kriterierna för social fobi också uppfyllde 
kriterierna för annan psykiatrisk diagnos under sin livstid, enligt den amerikanska 
undersökningen Epidemiologic Catchment Area (Schneier, Johnson, Horning, Liebowitz, & 
Weissman, (1992). De vanligaste komorbida diagnoserna till social fobi är specifika fobier, 
agorafobi, egentlig depression samt alkoholmissbruk (Schneier et al., 1992). Social fobi har 
också hög samsjuklighet med axel II diagnosen fobisk personlighetsstörning (Furmark 2000).  
 
Etiologi  
Det finns idag ingen klar bild av orsaken till utvecklingen av social fobi hos vissa personer.  
Det presenteras olika förklaringsmodeller inom forskningslitteraturen. Många beskriver en 
kombination av flera olika faktorer för utveckling social fobi Kåver (1999). Dessa faktorer 
berör antingen det genetiska, temperamentsspecifika samt kognitiva eller faktorer som 
interaktionen mellan föräldrar och barn, aversiva sociala händelser och negativa livshändelser 
i största allmänhet (Heimberg, Liebowitz, Hope, Schneier, 1995; Rapee & Spence, 2004). 
 
Genetiska faktorer. Individer med minst en nära släkting (förälder/syskon) som lider av social 
fobi löper 2-3 gånger större risk att själva utveckla social fobi (Tillfors, Furmark, Ekselius & 
Fredrikson, 2001). Det efterfrågas mer forskning om den genetiska faktorns roll i 
utvecklandet av social fobi. Evidensen tyder på att den genetiska faktorn har en signifikant 
men moderat roll för utvecklandet av social fobi.  Rapee och Spence (2004) redogör i ett par 
metaanalyser av tvillingstudier om hereditet med varierande effektstorlekar (0.31- 0.65) för 
social fobi. De är försiktiga med sina slutsatser och betonar vikten av att fortsatt forskning i 
jakten på de genetiska faktorer som är mer specifika för social fobi, snarare än ett perspektiv 
om predisponerande faktorer generellt för utvecklandet av all ångestproblematik. 
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Miljöfaktorer. Man har observerat högre grad av kontroll hos föräldrar till barn med social 
fobi (Hudson & Rapee, 2002). Enligt Hudson och Rapee (2000) så beskriver individer med 
social fobi att deras föräldrar varit överbeskyddande, mer kritiska, visade mindre värme och 
var mindre benägna att uppmuntra till utmaningar. Även Moore, Whaley och Sigman (2004) 
redogör för att mödrar till oroliga/ångestfyllda barn var mindre varma mot dem och gav dem 
mindre autonomi. Föräldrarna beskrivs av författarna som överkontrollerande och att detta i 
sin tur kan leda till att barnet genom modellinlärning tror att omvärlden är potentiellt farlig. 
Dysfunktionella föräldrar, avsaknad av en nära relation med en vuxen, samt att misslyckas 
med skolprestationer är riskfaktorer under barndomen för utvecklandet av social fobi 
(Mörtberg, 2006). Mörtberg (2006) redogör också för en studie av Hackman et. al från 2000 
vilken påvisar att negativa livshändelser senare i livet, såsom kritik, mobbning, förskjutning, 
förnedring eller utfrysning associeras med utvecklandet av social fobi. 
 
Temperament. Furmark (2000) menar att det finns en möjlig koppling mellan 
temperamentsegenskapen beteendeinhibition och social fobi. Han menar att 
beteendeinhibitionen är en föregångare till social fobi. Beteendeinhibierade barn är mer rädda 
för att utforska sin miljö och också mer socialt tillbakadragna. Rapee & Spence (2004) 
redovisar också longitudinella studier vilka indikerar att barn med stabila beteendeinhibierade 
mönster har en högre risk att utveckla social fobi.  När det gäller blyghet tyder forskningen på 
ett samband mellan tidigt utvecklad blyghet hos barn och social fobi i vuxenålder (Kåver 
1999). Blygheten går inte över för alla. Tvärtom kan den för vissa barn utgöra en sårbarhet 
och förvandlas till social fobi speciellt om den kombineras med olika negativa livshändelser 
som att t.ex. bli mobbad. 
 
Inlärningsteoretiskt synsätt. Hofmann och Barlow (2002) beskriver en inlärningsmodell där 
negativa livshändelser som inkluderar sociala interaktioner eller prestationer kan leda till en 
upplevelse av ångest. Den direkta sammankopplingen eller associationen mellan den upplevda 
ångesten under händelsen i den specifika situationen (klassisk betingning) lärs in som något 
hotfull och generaliseras så småningom till nya liknande situationer. Därav kan en person som 
tidigare inte lidit av social fobi utveckla en sådan efter att ha utsatts för ett eller flera 
utlösande händelser (triggering events = larm) i vilka denne upplevde en situationsbunden 
panikattack i en social situation (Hoffman et al., 2004). Med larm menar författarna att ett 
yttre stimuli (social situation) som sammankopplas till att innebära ett hot (ett falskt alarm) på 
vilket hjärnan och kroppen (det autonoma nervsystemet) reagerar med att förbereda sig för 
flykt eller kamp.  
 
Kognitiv förklaringsmodell. Clark och Wells (1995) har skapat en förklaringsmodell över hur 
de ser på vidmakthållande av social fobi med innehåll av kognitioner, beteenden och fysiologi 
(figur 1). Modellen beskrivs i tre delar; det som händer individen i den hotande situationen, 
vad som händer före och efter.  
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Figur 1: Kognitiv modell för förståelse av social fobi (Clark & Wells, 1995; Clark, 2005) 

 
Enligt Clark och Wells (1995) aktiveras grundantaganden om att göra bort sig och misslyckas 
hos en person med social fobi i en social situation. Grundantaganden innehåller individens 
samlade livserfarenhet och dennes antaganden om sig själv och sin omvärld ”Jag är tråkig 
och ingen vill vara med mig”. Tolkningen av dessa antaganden sätter sedan igång en rad 
negativa automatiska tankar ” Jag kommer att se nervös ut, kommer att göra bort mig”, vilka 
blir ”verkliga” då individen kritiskt granskar sig själv och ser på sig själv och sitt agerande ur 
ett observatörsperspektiv. Självfokusering och den selektiva uppmärksamheten vid ångest gör 
att det enbart är eventuella tecken på hot som noteras. All annan information sållas bort, 
viktiga detaljer i interaktioner med andra och information som skulle kunna motsäga de 
negativa föreställningarna om dem själva och prestationen. Personen med social fobi blir 
istället helt upptagen av hur han eller hon ser ut, om andra märker att de är ångestfyllda. Den 
kontinuerliga självfokuseringen på att observera sina egna tankar, känslor och beteenden 
bidrar till att det dyker upp en förvrängd bild av hur man ter sig i andras ögon. Samtidigt som 
självfokuseringen ökar, startas ångestreaktionen. Den består av somatiska och kognitiva 
symtom (skakningar, darrningar, svettningar, domningar, känna sig varm i ansiktet, mental 
tomhet, känsla av frånvaro) samt säkerhetsbeteenden. Individen med social fobi blir extra 
bevakande (self-monitoring) av sin kropp, sina tankar och känslor och uppfattar sina 
somatiska och kognitiva symtom som tecken på misslyckande i en strävan i att kunna uppnå 
en önskvärd standard i sina sociala uppföranden (Clark, 2001).  
 
Säkerhetsbeteenden är beteenden som individen använder för att dölja sin rädsla och skapa en 
känsla av trygghet i situationen. Dessa minskar ångesten kortsiktigt, men leder också till ökat 
fokus inåt, vilket i sin tur leder ytterligare och/eller förvärrade symtom som i sin tur leder till 
att situationen framstår som än mer hotfull. De skapar alltså en falsk säkerhet. Även om 
säkerhetsbeteenden används i syfte att förhindra sociala katastrofer bidrar de i själva verket 
till vidmakthållandet av den sociala fobin (Furmark, 2002).   

Grundantaganden 
och livsregler aktiveras 

Situationen uppfattas som hotande 
(Negativa automatiska tankar) 

Kroppsliga och kognitiva 
symtom 

Säkerhetsbeteenden 

Social situation 

Självfokusering 
Självbild 
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Exempel på säkerhetsbeteenden är att plocka med sina kläder, sminka sig, att hålla ett glas 
med båda händerna för att skakningar inte ska synas, att undvika blickkontakt, att ha en 
lugnande tablett tillgänglig, att prata fort utan pauser mm. Säkerhetsbeteendena ger dock bara 
en illusion av säkerhet och kan snarare förstärka ångesten (självfokuseringen och 
ångestsymtomen ökar). Individer med social fobi ägnar också mycket tid till att fundera på 
och i vissa fall helt undvika kommande sociala situationer som bidrar till en förväntansoro. 
Att granska sina prestationer i efterhand i detalj om vad som sades och gjordes (s.k. post 
mortem tankar) kallad för backspegelanalys, är också vanligt förekommande. Granskningen 
grundar sig på negativa känslor och leder oftast till att individen ser sin prestation som 
misslyckad och oduglig. Det social fobiska problemet vidmakthålls av post mortem tankar, 
säkerhetsbeteendena och undvikandet av sociala situationer (Clark & Wells, 1995). 
 
Effektstudier av KBT 
Kognitiv beteendeterapi (KBT) är den form av psykoterapi som visat sig ha det starkaste 
forskningsstödet vid behandling av social fobi (Rodebagh, Holoway & Heimberg, 2004).  
KBT som behandling av social fobi har utvärderats i ett flertal studier. Acarturk, Cuijpers, van 
Straten och de Graaf (2009) undersökte i en metaanalys av sammanlagt 29 randomiserade 
kontrollerade studier (n=1628) effekten av psykologisk behandling av social fobi. Det 
sammanlagda resultatet visade på en måttlig effektstorlek (0.70). Den psykologiska 
behandlingen i de respektive studierna bestod av moment som i olika utsträckning kan sägas 
ingå i KBT. Dock var effektstorleken större för de studier som i analysen klassades som KBT, 
än för de studier som klassades som icke-KBT. Även för ungdomar med social fobi har KBT 
visat sig vara effektivt. Herbert et al. (2009) jämförde i en randomiserad kontrollstudie tre 
olika betingelser: individuell KBT, KBT i grupp och edukativ/stödjande psykoterapi utan 
specifika KBT-inslag. Inklusionskriterierna var bland annat ålder (12-17 år) och en 
diagnosticerad social fobi av generaliserad form. Alla tre betingelser gav en signifikant 
symptomreduktion, men de båda KBT-betingelserna uppvisade större förbättringar i 
beteendemätningar. 
 
En mängd kontrollerade studier har visat att kognitiva och beteendeterapeutiska metoder vid 
social fobi har god effekt (Stangier, Heidenreich, Peitz, Lauterbach, & Clark, 2003). 
Chambless och Hope (1996) har gjort en sammanställning av åtta studier där patienterna 
erhållit KBT och det gjorts mätningar av social fobi och ångest, rädsla för negativ bedömning 
och negativa tankar (Chambless, Tran, & Glas, 1997). Studierna visar på signifikanta 
skillnader vid före och efter behandling jämfört med kontrollbetingelser (placebo, information 
och stöd, väntelista) och till och med ännu större förbättringar vid uppföljning (Salkovskis, 
1996). Cognitive Behavioral Group Therapy (CBGT) anses av många vara den bästa 
psykologiska behandlingen vid social fobi (Heimberg, Salzman, Holt, & Blendell, 1993) och 
ett flertal kontrollerade studier har visat på effektiviteten av CBGT. Effekten av CBGT har 
visat sig överstiga icke specifika terapifaktorer (såsom terapeutens uppmärksamhet, en 
passande rational, målformulering och symtom monitoring) (Stangier et al., 2003). 
Metaanalyser som har jämfört CBGT med andra aktiva psykologiska behandlingar har dock 
inte kunnat visa bättre effekt av CBGT än enbart exponering eller social färdighetsträning 
(Feske & Chambless, 1995; Gould, Buckminister, Pollack, Otto, & Yap, 1997; Taylor, 1996). 
Det är dock enbart CBT inklusive CBGT som har uppnått signifikant högre effekt än placebo 
kontroll grupp (Taylor, 1996). De positiva effekterna har även visat sig stå sig över tid. Vid 
fem års uppföljning visade Heimberg och hans kolleger (1993) att resultaten som uppnåtts vid 
gruppterapin alltjämt stått sig. Det är dock oklart om gruppterapi har bättre effekt än 
individuell terapi.  
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I en studie av Stangier och medarbetare (2003) visade resultaten snarare på att individuell 
terapi gav bättre resultat. Enligt Öst (2006) har Clarks individuella behandling av social fobi 
enligt KBT större effektstorlek (ES) än Heimbergs gruppterapi. 
 
Sammanfattningsvis; det rapporteras en del varierande resultat men de olika studierna och 
metaanalyserna visar konsekvent att interventionerna enligt KBT är hjälpsamma för de 
individer som lider av social fobi. Resultaten visar moderat till stor effektstorlek efter 
behandling i jämförelse med väntelistan i kontrollgruppen.  
 
 
Syfte 

� Att undersöka om individuell KBT-behandling (Clark & Wells) för social fobi 
administrerad på svensk öppenvårdsmottagning inom Norra Stockholms Psykiatri, kan 
hjälpa individer med social fobi att minska sina ångestbesvär. 

� Att undersöka om det är möjligt att få samma eller liknande behandlingseffekter i en 
effectivenesstudie, räknat på mått som är gemensamma i Clarks studie (2006). 

 
Hypoteser 

� Den individuella KBT-behandlingen förväntas minska deltagarnas besvär i sociala 
situationer och sociala interaktioner med andra människor. 

� Behandlingen förväntas minska deltagarnas ångest- och nedstämdhetssymtom. 
� Behandlingen förväntas minska deltagarnas besvär i liknande utsträckning, mätt med 

mått som är gemensamma, jämfört med Clarks behandlingsstudie (2006). 
 
 
 

METOD 
 
Rekrytering 
De flesta individerna har remitterats via psykiater eller psykologer inom psykiatriska 
öppenvårdsmottagningar i Norra Stockholms Psykiatri. Remisser har även mottagits från 
distriktsläkare på vårdcentraler i norra Stockholm som har erhållit skriftlig information om 
behandlingsstudien.  
 
Inklusionskriterierna 

1. Uppfyller kriterierna för diagnosen social fobi; 300. 23 enligt DSM-IV 
2. Socialfobidiagnosen är den primära huvuddiagnosen 
3. Ålder 18-60 år 
4. Har inget pågående alkohol/drogmissbruk 
5. Har inte någon pågående psykossjukdom 
6. Har inte någon parallell psykoterapeutisk behandling 
7. Är inte suicidal eller självskadande 
8. Ifall av medicinering mot ångest och depression skall den i möjligaste mån vara 

oförändrad under behandlingen och helst stabiliserade under minst två månader innan 
behandlingens start.  

9. Ingen vid - behovs - medicinering  
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De icke inkluderade 
Sammanlagt 33 inkomna remisser och av dessa tackade 17 patienter ja eller kvalificerade sig 
till behandlingen. Så gick det för resterande som inte blev aktuella för behandlingen (se tabell 
1). 
 
 
Tabell 1. Förteckning över de icke inkluderade individerna i studien 
 
 Antal 
Hörde aldrig av sig, dök inte upp till erbjuden tid 2 
Uppfyllde inte kriterierna enligt MINI. Hög grad av suicidalitet = 13 enl MINI 1 
Bulimi primär diagnos 1 
Stark agorafobisk; stora svårigheter att vara utanför sin bostad utan hjälp av 
föräldrar 

1 

GAD primär diagnos 2 
Långvarigt alkoholproblem + agorafobi, klarade inte att komma till mottagning 1 
Egentlig depression primär diagnos 1 
Arbetslös, var hänvisad av AF att genomgå en 4:e KBT-behandling. Patienten 
ville egentligen ha ett arbete. 

1 

Långvarigt drogmissbruk, allmänt osäker och diffus på det mesta, paranoida 
tankar. 

1 

Smärtproblematik, kunde inte sitta i samtal 1 
Tackade nej till behandlingen pga studier på annan ort  1 
Allmän kritisk till behandling 1 
Långvarigt alkoholmissbruk, paniksyndrom med agorafobi som primär diagnos 1 
Suicidförsök innan första besökte 1 
 Total 16 
Notis. Ingen av personerna i tabell 1 har svarat på skalorna BAI, BDI, SIAS, SPS, LSAS eller WAI-S. 
 
 
Deltagare 
33 personer remitterades under perioden januari 2009- mars 2010. Sjutton personer uppfyllde 
inklusionskriterierna.  

De flesta patienterna 12 (70 %) led av den generella formen av social fobi, 5 (30 %) led av att 
den specifika sociala ångesten; att hålla tal inför en publik. Medelålder för de 17 deltagarna 
var M=27(SD=9,43) år (varians: 19-50), duration av social fobi 17,47 år (SD=8,45). Av de 17 
deltagarna var 13 (76 %) kvinnor och 4 (24 %) män; 11 (65 %) levde med en partner, 6 (35 
%) levde ensamma/särbo eller med annan anhörig; 8 (47 %) hade heltidsarbete, 1 (6 %) var 
deltidsarbetande, 5 (29 %) var heltidsstuderande, 3 (18 %) var arbetsslösa. 6 (35 %) personer 
hade tidigare genomgått någon form av behandling för sina besvär. 7 (41 %) deltagare 
använde mediciner (SSRI), 2 (12 %) använde Betablockerare för att kupera sina svårigheter.  
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Tabell 2: Data över de inkluderade i studien. 
 

 
 
Notes.  
Diagnos: SF = Social fobi, DEP = Depression, PDA = Paniksyndrom med agorafobi, PD = Paniksyndrom utan 
agorafobi, OCD = Tvångssyndrom, GAD = Generaliserad ångestsyndrom, AM = Alkoholmissbruk, V = 
Vestibulit. Kön: K = Kvinna, M = Man. Tidigare behandling: SS = Stödsamtal, DT = Dynamisk terapi, KBT = 
Kognitiv beteendeterapi. Medicin: SSRI = Antidepressiv medicin, BB = Betablockerare. Civilstånd: G = Gift, 
SÄ = Särbo S = Sambo, E = Ensamstående. Sysselsättning: A = Arbetsslös, AH = Arbete heltid, SH = Studie 
heltid, DA = Deltidsarbete. 
 

Komorbiditet 
Av de 17 deltagarna hade 12 (71 %) flera samtidiga diagnoser; paniksyndrom med eller utan 
agorafobi (30 %), depression (30 %); enstaka period, måttlig svårighetsgrad (18 %), 
depression, enstaka period, svår utan psykotiska symtom (12 %), tvång (6 %), generaliserad 
ångest GAD (12 %). Senare under behandlingskontakten framkom det att en patient 
missbrukade alkohol och en patient hade diagnosen vestibulit. 
 
Mätmetoder 
Före- och eftermätningarna gjordes med hjälp av ett antal självskattningsformulär som mäter 
olika aspekter av social fobi och relaterade besvär.  
 
 
 

Individ 
nr 

Diagnos K 
ö 
n 

Å 
l 
d 
e 
r 

Tidigare 
behandling 

Medicin Debut Civilstillstånd Sysselsättning 

         

1 SF K 36  SSRI 12 S A 
2 SF+DEP K 20 SS SSRI 13 S SH 
3 SF M 30   6 S AH 
4 SF+DEP M 19 DT SSRI 13 E AH 

5 SF+PD+
AM 

K 28 DT SSRI 12 S A 

6 SF+PDA K 39  BB 13 G AH 

7 SF+PDA M 50   13 G AH 
8 SF+GAD K 29   13 S AH 
9 SF+DEP K 27 DT SSRI 13 S AH 
10 SF+PDA K 26 KBT BB 6 S SH 

11 SF K 47   25 G AH 
12 SF+OCD K 37   13 G AH 
13 SF+DE+

V 
K 25  SSRI 6 SÄ SH 

14 SF K 19   13 E SH 
15 SF+PD M 27   13 S A 
16 SF+DEP K 19 SS SSRI 13 E SH 

17 SF+GAD K 24   7 SÄ AD 
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Screeningsformulär 
Mini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju (MINI) (Sheehan & Lecrubier, 1992-2009). 
MINI är utformad som en kortfattad, strukturerad intervju för de viktigaste psykiatriska 
störningarna på Axel-I i enlighet med DSM-IV och ICD-10. I validerings- och 
reliabilitetsstudier har man jämfört M.I.N.I. med SCID-P för DSM-III-R samt med CIDI (en 
strukturerad intervju som WHO utvecklat för lekmannaskattning enligt ICD-10). Resultaten 
av dessa studier visar att M.I.N.I. har acceptabel validitet och reliabilitet samt kan 
administreras på mycket kortare tid (i genomsnitt 18.7 ± 11.6 min, median 15 min) än ovan 
nämnda instrument. Kliniker kan börja använda M.I.N.I. direkt efter en kort träningssession. 
Lekmannaintervjuare behöver mer omfattande utbildning.  
 
Social Phobia Scale (SPS) 
SPS (Mattick & Clarke, 1998) består av 20 frågor som mäter respondentens rädsla för att 
värderas negativt av andra i vanliga sociala situationer/aktiviteter. Skattningen görs på en 
fem-gradig (0-4 skala) Likertskala (stämmer inte alls/något/ganska bra/mycket bra/precis). 
Poängen summeras mellan 0-80. Test-retest reliabiliteten för instrumentet för en (månad var 
0.91 och för 3 månader 0.93. Den interna konsistensen var god (α=0.94) och validiteten anses 
vara god med korrelationsvärden mellan 0.54 och 0.72 jämfört med etablerade mått på social 
fobi. Instrumentet är också vara känsligt för förändring efter behandling (Mattick & Clarke, 
1998). Normer: svensk normalpopulation (ej social fobi) M=6,3 (SD=7,4) och social fobi i 
allmänbefolkningen M=21,5 (SD=15,1). Svenskt kliniskt sampel: SOFIE-1 (n=64): SPS: Före 
behandling M=35.8 (SD=16.7) Efter behandling M=20.7 (SD=14.8) (Carlbring, 2005). 
 
Social Interaction Anxiety Scale (SIAS) 
SIAS (Mattick & Clarke, 1998) består av 20 frågor som mäter rädsla för social interaktion. 
Skattningen görs på en fem-gradig Likertskala (stämmer inte alls på mig/stämmer något på 
mig/stämmer ganska bra på mig/stämmer mycket bra på mig/stämmer precis på mig). 
Poängen kan summeras mellan 0 och 80. Test-retest reliabiliteten för en månad är 0.92 och för 
3 månader 0.92. Den interna konsistensen är god (α=0.94). Instrumentet har god validitet med 
korrelationsvärden mellan 0.66 och 0.74 jämfört med etablerade mått på social fobi. 
Instrumentet är också känsligt för förändring vid behandling (Mattick & Clarke, 1998). 
 
Liebowitz Social Anxiety Scale - Self Rated (LSAS-SR; Liebowitz, 1987).  
Mäter graden av rädsla och undvikande i 24 sociala situationer, både prestationsrelaterade 
(13) och interaktionssituationer (11). Formuläret möjliggör beräknandet av delskalor för 
rädsla och undvikande såväl som totalpoäng (144) för de båda. Baker, Heinrich, Kim, & 
Hofmann, (2002) redovisar alpha-värden på 0.95 för hela skalan och mellan 0.79 och 0.85 på 
delskalorna. Formuläret är känsligt för förändringar. Instrumentet har hög känslighet för att 
mäta behandlingseffekt (Baker et al., 2002). Skattningen görs på en fyrgradig Likertskala 
(rädsla/ångest: ingen/mild/måttlig/stark och undvikande: aldrig/ibland/ofta/vanligtvis). 
 
Beck Anxiety Inventory (BAI) 
För att mäta fysiologiska symtom användes BAI (Beck, Epstein, Brown, & Steer, 1988) ett 
självskattningsformulär som tagits fram för att mäta ångestnivån i kliniska populationer. BAI 
består av 21 items (0-3 skala) som skattas på en fyragradig Likertskala (aldrig/ibland/ofta/hela 
tiden). Poängen summeras till en totalpoäng som kan variera mellan 0 och 63 poäng.   
Enligt Beck et al. (1988) har instrumentet visat sig ha en hög intern konsistens (α = 0.92) samt 
i övrigt goda psykometriska egenskaper och en förmåga att skilja ångeststörningar från t ex 
egentlig depression (Craemer, Foran, & Bell, 1993).  
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Test-retest reliabiliteten för en vecka rapporteras vara 0.75 (Dattilio & Salas-Auvert, 2000). 
Instrumentet har visat sig ha god validitet via korrelationsanalyser med andra mått på 
ångestsymtom (Beck et al., 1988). 
 
Beck Depression Inventory (BDI) 
BDI (Beck, Ward, Mendelson, Mock, & Erbaugh, 1961) är en självskattningsskala med 21 
items, som avser att mäta svårighetsgraden av depressiva symtom. 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. Varje item består av fyra frågor 
som reflekterar en gradering av intensiteten i de depressiva symtomen den senaste veckan, på 
en skala från 0-3. Skalan har visats sig ha goda psykometriska egenskaper (Wells, 1997). 
 
Working Alliance Inventory- Client Form (WAI) 
Ett sätt att bedöma kvalitén i alliansen (mellan behandlare och klient) och studera dess 
relation till behandlingsutfall är att använda WAI. WAI utvecklades av Horvath och 
Greenberg (1989) och strävar efter att mäta de tre komponenterna task, goal och bond 
(Hanson, Curry & Bandalos, 2002). Skattningsformuläret finns i tre versioner; klientskattning 
WAI-S eller WAI-Client Form använd i denna studie, behandlarskattning och 
observatörsskattning. Ursprungsversionen av självskattningsformuläret består av 36 items 
(Horvath & Greenberg, 1989), och har omarbetats till en kortare version med 12 items; WAI-
S, (Working Alliance Inventory – Short) av Tracey och Kokotovic (1989). WAI-S har liksom 
de två skalorna task och goal definieras främst av till vilken grad behandlare och klient är 
överens om uppgifter och mål i behandlingsprocessen (Horvath & Greenberg, 1989). 
Bondskalan representerar styrkan i det empatiska band (såsom ömsesidig tillit, accepterande 
och förtroende) som kan uppstå mellan behandlare och klient.  
 
WAI-S har följaktligen 12 item som skattas på en sjugradig skala (1-7). En hög skattning av 
arbetsalliansen resulterar således i höga poäng och en totalpoäng kan beräknas för varje 
deltagare. De psykometriska egenskaperna för WAI har studerats för såväl klientversionen 
som behandlarversionen (Horvath & Greenberg, 1989; Hanson et al., 2002). Den kliniska 
prövningen för WAI har visat sig ge ett samlat och stabilt reliabilitetsmått för totalskalan på 
α=0.92 (Hanson et al., 2002). Den prediktiva validiteten har i studier (Hanson et al., 2002; 
Horvath & Greenberg, 1989; Salvio, Beutler, Wood & Engle, 1992) likaså fått gott stöd och 
WAI har även visat sig vara en signifikant bättre predikator för klientbaserade utfall än andra 
alliansmått.  
 
Procedur 
Patienterna remitterades till mottagningen via vårdcentraler, jourmottagningen, andra 
psykiatriska mottagningar eller enheter inom samma klinik eller via självanmälan. Patienterna 
var antingen nya eller hade de pågående behandlingskontakter med någon behandlare som 
hade fått information om studien. Skriftlig och muntlig information om studien bl.a. med 
innehåll av studiens syfte, inklusions- och exklusionskriterier, behandlingens form och längd, 
hade spridits av författaren till olika instanser; vårdgrannar som vårdcentraler, till andra 
specialistmottagningar inom kliniken via annonsering på intranätet, samt till alla 
medarbetare/team inom samma psykiatriska mottagning. De remitterande tog kontakt via 
telefon, e-mail eller direkt med författaren och diskuterade fallet som ofta ledde till en 
pappersremiss.  Efter en kort journalläsning och registrering av patienten i vårt datasystem 
kontaktades patienten per telefon för att komma överens om en tid och boka ett första möte 
(90 minuter). Med en skriftlig kallelse bifogades skalorna BAI, BDI, SPS, SIAS, LSAS och 
skickades hem till patienten inför första mötet.  
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Patienterna skulle svara på skalorna och ta med sig dem till första mötet med författaren. 
Under första mötet gjordes en klinisk intervju med patienten då patienterna bl.a. fick berätta 
om sina sociala svårigheter och undvikande beteenden, kort utredning av patientens anamnes, 
genomgång med feedback på socialfobiskalorna plus BAI och BDI, utredning av patientens 
sociala liv, problematikens debut, familjestatus och nätverk, daglig sysselsättning, patientens 
målsättningar, medicinering, utredning av sömn och mat, suicidalitet, missbruk. Patienten fick 
information om studien under slutet av första sessionen och i samband med detta fick 
patienterna förfrågan om att delta i studien. Patienter som var positiva till behandlingen och 
gav ett intryck av att ha social fobi som en primär diagnos fick ta med sig skriftlig material att 
läsa. Informationen bestod av vad social fobi är, varför man får social fobi, behandling av 
social fobi enligt KBT, information om säkerhetsbeteenden - undvikande beteenden och kort 
teoretisk förklaringsmodell av Clark och Wells modell (1995).  MINI-intervjun gjordes ofta 
vid andra eller tredje sessionen. 
 
Behandling 
Behandlingens omfattning var upp till 14 sessioner i 45 minuter med möjlighet till 3 
uppföljningssamtal, enligt Clarks studie (2006). En individualiserad version av Clark och 
Wells modell (1995) för social fobi togs fram för varje patient med utgångspunkt från 
patientens tankar, mentala bilder, ångestsymptom, säkerhetsbeteenden och självbild.  
 
Introduktion 
Patienterna fick kort information om syftet med behandlingen, behandlingens form, innehåll, 
längd. Under genomgången av skalorna (BAI, BDI, SPS, SIAS, LSAS) vid första besöket fick 
patienterna information om funktionen av varje skala och dess innebörd; ett förtydligande av 
ångest och depressiva symtom, information om den individuella KBT-behandlingens upplägg 
för social fobi och själva behandlingsmodellen (mätningar före - efter). 
 
Psykoedukation 
Patienterna fick muntlig och skriftlig information om grundprinciperna i behandling enligt 
KBT; det centrala arbetet med hemuppgifter i ett kontinuerligt samarbete mellan patient och 
terapeut, arbete med planerade beteendeexperiment genom identifiering av olika ångestfyllda 
situationer (ångesthierarki), problem- och målformulering i behandlingen. 
 
Clark och Wells kognitiva modell 
Modellen i sin teoretiska helhet presenteras som grunden i den individuella KBT-
behandlingen för socialfobi. Patienterna får en genomgång av vad som kan hända i en specifik 
ångestfylld social situation och hur den ångestfyllde kan drabbas. Presentation av 
grundantaganden, livsregler, (negativa) automatiska tankar, inåtfokusering/självbild, 
säkerhetsbeteenden, kroppsliga och kognitiva symtom samt undvikande beteenden. 
 
Ångesthierarki 
Presentation av ett stegvist närmande till olika ångestfyllda sociala situationer utifrån ett 
hierarkiskt perspektiv som dessutom blir en slags karta över vilka sociala situationer som kan 
vara i fokus i behandlingsarbetet. Formulering/identifiering av ångestfyllda situationerna på 
en skala från 0-100. 
 
Inåtfokusering 
Presentation om vad som händer med patientens uppmärksamhet som ett automatiserat 
beteende och dess konsekvenser i form av vidmakthållande av social fobi, när den riktas mot 
patientens egna känslor och negativa automatiska tankar i en hotfull social situation. 
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Självfokuseringen bidrar till sämre koncentrations- och minnesförmåga, behovet av att vara 
förberedd på det hotfulla i den sociala situationen genom att använda sig av 
säkerhetsbeteenden eller undvikande och dess koppling till självfokuseringen och 
ångestsymtom är andra vidmakthållande processer som tydliggörs. Patienten får öva på 
fokusskifte – arbete med olika tekniker för att fokusera utåt på omgivningen för att minska 
självfokuseringen i sociala situationer. 
 
Beteendeexperiment 
Beteendeexperiment där patienten testade i verkliga situationer om patientens agerande kunde 
komma att få negativa konsekvenser så som patienten befarade. Identifiering av patientens 
grundantaganden och dess förväntade katastrofala konsekvenser om olika hotfulla sociala 
situationer kan lägga grunden för planering av flera beteendeexperiment där patienten får i 
uppdrag att undersöka sanningshalten i sina tankar genom att gå in i olika situationer. 
Patienten arbetar systematiskt med att undersöka tankarnas innehåll före, under och efter i 
sociala situationer. Syftet är att patienten ska lära sig att granska bevisen för tankarnas 
verklighetsgrad (sanningshalt) och känna igen och uppmärksamma överdrivna och/eller 
vanliga förvrängningar (tankefelbanor) som t.ex. svart-vitt tänkande, katastrofiering (att 
övervärdera hur besvärlig och svårhanterlig en viss situation blir) och överskattning av 
sannolikheten för händelser. 
 
Videoinspelning  
Patienten får vara med om videoinspelning t.ex. en under kort presentation eller rollspel, och 
se sig själv utifrån på en TV-skärm som ett sätt att kunna jämföra hur det kändes, skilja 
mellan det upplevda/mentala och den observerbara självbilden. Videoinspelning kan också 
användas i att kunna observera patientens olika säkerhetsbeteenden, att identifiera hur kritiskt 
patienterna granska sig själva, jämföra patientens tankar före och efter inspelning. 
Videofeedback genomfördes för att modifiera patientens självbild. Patienten fick uppleva 
motsägelsen mellan sin upplevda negativa självbild och en mer objektiv bild av sina sociala 
framträdanden. 
 
Social färdighet 
Olika aspekter av kommunikation bl.a. att inleda, underhålla, avsluta en konversation, att säga 
nej, att ge beröm eller kritik presenteras. Rollspel eller tekniker för att hävda sig i interaktion 
med andra, övades under sessionerna. 
 
Kognitiv omstrukturering 
Ett systematiskt arbete med ifrågasättande, förändring och modifiering av patientens 
dysfunktionella tankemönster och negativa automatiska tankar (NAT), identifiering av 
patientens tankefällor och negativa förväntningar, samt modifiering av dysfunktionella 
antaganden genom bl.a. beteendeexperiment, kognitiva tekniker/strategier.  
 
Återfallsprevention 
Avslutande del i KBT-behandlingen är en planering av en åtgärdsplan och 
vidmakthållandeprogram för att förebygga och hantera eventuella bakslag samt information 
om skillnaden mellan bakslag och återfall. 
 
Terapeut 
Alla patienter behandlades av författaren som är legitimerad psykolog och har arbetat kliniskt 
i ca 10 år samt har långvarig erfarenhet av psykiatriskt öppenvårdsarbete. 
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Databearbetning  
Det finns data på 17 personer. Data analyserades i form av t-test med Bonferronikorrigerade 
p-värden. Beroende t-test användes för att testa skillnaderna före och efter behandling. 
Effektstorlekar (Cohens d) beräknades och klinisk signifikans testades enligt Jacobsons 
kriterier (Jacobson & Truax, 1991).  Effektstorleken har beräknats med hjälp av formel  
(ES = (M1 - M2)/SD1).  
 
 

 
RESULTAT 

 
Data för samtliga individer (n = 17) har analyserats. Utfallet redovisas i form av medelvärde 
(M), standardavvikelse (SD), t-test, signifikansprövning samt effektstorlek (ES) i tabell 2. 
Alla patienter som inkluderas i studien har svarat på för- och eftermätningen och avslutat 
behandlingen. Tillsammans har deltagarna erbjudits180 sessionstimmar (M = 10,6). 

 

Tabell 3: Behandlingsutfall för- och eftermätning för alla deltagande (n=17), 
förbättringsgrad i procent, t-test, samt effektstorlek (ES). 

Utfallsmått Föremätning 

M (SD) 

Eftermätning 

M (SD) 

 
 

Förbättring 

% 

 
 

t-test ES 

SPS 35,41 (21,97) 16,76 (10,75)  53 %  3,556*** 0.85 

SIAS 44,53 (16,12) 26,41 (14,10)  41 %  5,721*** 1,12 

LSAS 65,47 (24,46) 39,53 (16,26)  40 %  3,393*** 1,06 

BAI 20,29 (11,76) 12,82 (6,85)  37 %  5,789*** 0,64 

BDI 17,12 (9,47) 8,47 (5,85)  51 %  6,202*** 0,91 

   ***p < .001 

 

Patienternas medelvärden på alla skattningsskalor minskade vid eftermätningen jämfört med 
föremätningen. Förbättringar redovisas i procent för alla skalor i tabell 3. Den lägsta graden 
av förbättring finns i BAI (37 %) och högsta (53 %) i SPS.  T–test genomfördes för att pröva 
att skillnaderna mellan för- och eftermätningarna var statistiskt signifikanta. Resultaten av  
t-test visar att symtomen för social fobi minskar för varje skala efter behandlingen vilket 
innebär en statistiskt signifikant förändring. Effektstorleken varierar från det lägsta 0,64 (BAI) 
till det högsta 1,12 (SIAS). 
 
I tabell 4 redovisas medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) för alla använda mått i denna 
aktuella studie (Tashnizi, 2010) och det görs en jämförelse med fem andra studier. 
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Tabell 4: Före– och eftermätning av skalorna: SPS, SIAS, LSAS, BDI, BAI med fem andra 
studier; medelvärde (M) och standardavvikelse (SD). 
 

 

Utfallsmått 

Tashnizi 
 

2010 
n=17 

Clark  
et al., 
2003 
n=20 

Stangier 
et al., 
2003 
n=24 

 

Clark  
et al., 
2006 
n=21 

 

Mörtberg 
et al., 
2006 
n=32 

Dirok 
 

2009 
n=22 

SPS       

Före 35,41 
(21,97) 

30,20 
(14,79) 

30,7 
(10,2) 

29,33 
(13,49) 

37,9 
(12,5) 

48,18 
(13,33) 

Efter 16,76 
(10,75) 

10,87 
(11,36) 

21,5 
(12,6) 

8,95 
(6,03) 

21,5 
(13,8) 

25,68 
(15,06) 

SIAS       

Före 44,53 
(16,12) 

48,30 
(12,26) 

44,9 
(10,8) 

43,57 
(17,80) 

51,6 
(15,5) 

49,36 
(13,55) 

Efter 36,41 
(14,10) 

24,51 
(13,76) 

36,1 
(14,8) 

18,19 
(10,01) 

37,8 
(17,7) 

31,86 
(15,36) 

LSAS 

(ångest+undvikande) 

      

Före 65,47 
(24,46) 

78,65 
(25,56) 

- 74,83 
(24,10) 

68,1 
(20,9) 

- 

Efter 39,53 
(16,26) 

35,41 
(22,90) 

- 28,00 
(17,71) 

52,5 
(19,4) 

- 

BDI       

Före 17,12 
(9,47) 

13,25 
(7,48) 

15,50 
(9,1) 

12,40 
(8,65) 

11,8 
(8,0) 

18,91 
(9,62) 

Efter 8,47 
(5,85) 

4,70 
(5,60) 

11,40 
(9,4) 

2,57 
(3,93) 

6,20 
(9,5) 

10,72 
(8,48) 

BAI       

Före 20,29 
(11,76) 

17,60 
(7,51) 

17,60 
(7,51) 

19,00 
(8,60) 

- 20,41 
(10,12) 

Efter 12,82 
(6,85) 

5,50 
(5,93) 

11,60 
(6,4) 

3,19 
(3,93) 

- 11,73 
(7,88) 
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I tabell 5 presenteras effektstorlekar (ES) från fem andra studier och det görs en jämförelse 
med den aktuella studien (Tashnizi, 2010). 
 
Tabell 5: Effektstorlekar på fem andra studier 

Utfallsmått 

 

Tashnizi Clark et al., Stangier et al., Clark et al.,Mörtberg et al.,Dirok 
2010         2003            2003                2006              2007             2009 
n=17        n=20           n=24                n=21             n=32           n=22 
 

SPS 0,85          1,30            0,90                  1,51               1,31              1,69            

SIAS 1,12          1,93            0,81                  1,43               0,89              1,29              

LSAS 1,06          1,69             -                       1,94               0,75               -                  

BDI 0,91          1,15            0,45                  1,14               0,70              0,85                             

BAI 0,64          1,27            0,49                  1,84                -                   0,86          

Effektstorleksmedelvärde 0,92          1,47            0,66                  1,57               0,91              1,17            

 
Enligt Öst (föreläsning, 2009) innebär en effektstorlek på d=0,50 en liten effekt, d=0,80 en 
måttlig effekt och d=1,10 en stor effekt. Effektstorleksmedelvärdet d=0,92 för samtliga mått i 
den aktuella studien visar på ett måttligt medelvärde.  
 
I tabell 6 redovisas resultat (M, SD, ES) i SIAS för de deprimerade deltagarna (n=11) och de 
icke deprimerades (n=6). 
 
Tabell 6. Deprimerade och icke deprimerade patienters sociala ångest i skalan SIAS före och 
efter behandling 
 

Skattning SIAS för 
individer med BDI mellan 

0–14 (n=6) 

M SD Förbättring 
% 

ES T-test 

SIAS före 

SIAS efter 

57,83 

41,17 

15,75 

14,09 

 

29 

 

1,06 

t(5) = 6,22p < 0,001 

Skattning SIAS för 
individer med BDI mellan 

15–63 (n=11) 

M SD Förbättring 
% 

ES T-test 

SIAS före 

SIAS efter 

68,40 

50,55 

15,63 

12,17 

 

26 

 

1,14 

t(10) = 3,85p < 0,001 
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Depressionens betydelse för behandlingens effekt på de socialfobiska symtomen studerades, 
(tabell 6). Analysen visade att patienter som hade höga poäng på BDI (n=11) innan 
behandlingen – dvs. mer än 14 poäng vilket är gränsen för misstanke om depression föreligger 
– fick höga poäng på socialfobiskalan SIAS även efter behandlingen. De som hade hög 
depression förbättrades lika mycket som de som hade låg depression. Patienterna i 
föreliggande utvärdering har oftast något högre poäng på skattningsskalorna BAI och BDI 
innan behandlingen förutom i Diroks (2009) studie. Särskild BDI värden i den befintliga 
utvärderingen är något högre än i de fyra andra studierna. Sammantaget pekar de här värdena 
på att patienter i den aktuella utvärderingen har haft större socialfobiska och depressiva besvär 
i absoluta mått. 
 
Klinisk signifikant förbättring 
Klinisk signifikant förbättring (KSF) innebär att patienten har förbättrats reliabelt och till en 
nivå inom två standardavvikelser från normalpopulationens medelvärde. Svenska normdata 
uppskattas till 6.4 (SD=7.4) för SPS samt 12.8 (SD=8.9) för SIAS (Furmark et al., 2000; 
Furmark et al., 1999). Klinisk signifikans av förändringen har analyserats med hjälp av 
Jacobsons och Truaxs (1991) kriterier. Som mått har använts SPS och SIAS. Medelvärdet för 
normalpopulationen + två standardavvikelser = gränsvärde för klinisk signifikans; SPS (21,1) 
och SIAS (30,6) som redovisas i tabell 7. Reliabel förändringsindex (Reliable Change Index - 
RCI) har beräknats enligt formeln; differensen (före - efter)/SEdiff är >/=1,96. Skillnaden 
mellan före och eftervärdet för varje deltagare i skalorna SPS och SIAS beräknas. Det 
divideras med SE (standard error) för varje skala. Resultatet för klinisk signifikans och RCI 
redovisas i tabell 7. 
 
Tabell 7.  Antal (%) deltagare som uppnått klinisk signifikant förbättring 
 

Utfallsmått Reliable 
Change 

Index (RCI) 
gränsvärde 

Reliable 
Change 

Index (RCI) 
(n=17) 

Normer för 
normal 

population 
M(SD) 

Klinisk 
signifikans 
förbättring 
gränsvärde 

Uppnådd klinisk 
signifikans 
förbättring 

(n=17) 

SPS 10  11 (64,7 %) 6,3 (7,4) 21,1 7 (41 %) 

SIAS 7  16 (94,1%) 12,8 (8,9) 30,6 11 (64.7 %) 

 
Testningen gällande klinisk signifikans (tabell 7) visar att 47 % (SPS) respektive 59 % (SIAS) 
av deltagarna i denna studie har uppnått klinisk signifikant förbättring. Mellan 35 till 41 % av 
deltagarna har nått reliabel förändring i SPS och SIAS. I SPS är det totalt 7 deltagare och i 
SIAS är det totalt 6 deltagare som har genomgått en reliabel förändring. 
 
Resultatet av WAI 
I genomsnitt ligger deltagarnas skattningar mellan svarsalternativen ofta och väldigt ofta på 
de positivt riktade frågorna om allians och mellan sällan och då och då på de negativt riktade 
frågorna vilket tolkas som att man har en positiv syn på alliansen. Resultatet är dock något 
svårttolkat eftersom WAI saknar normering. Enligt Gilbert och Leahy (2007) får man ofta 
höga WAI-skattningar inom KBT.  Deltagarna (n=17) i denna aktuella studie har bedömt 
kvalitén (task goal, bond) i behandlingen med hjälp av WAI - Client Form i samband med 
avslutning av behandlingen. Resultat från denna skala redovisas med medelvärde och 
standardavvikelse (M=63, SD=10,20).  
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DISKUSSION 
 

Resultatet av individuella KBT-behandlingen för social fobi visar en statistiskt signifikant 
förbättring gällande individernas sociala ångest. Utvärderingen genomfördes på två öppna 
psykiatriska mottagningar och resultaten visar att den individuella KBT–behandlingen är 
effektiv och fungerar att tillämpa inom öppen psykiatrisk mottagning.  
 
Vid planering av behandlingen predicerades att den individuella KBT–behandlingen skulle 
minska deltagarnas besvär i sociala situationer och interaktioner med andra människor samt 
att behandlingen skulle minska deltagarnas ångest- och nedstämdhetssymtom (hypotes). 
Behandlingen har lett till statistiskt signifikans förändring och måttlig effektstorlek 
(medelvärde för SPS, SIAS, LSAS). KBT–behandlingen har också minskat deltagarnas 
ångest– och nedstämdhetssymtom effektstorlek 0,78 (BAI, BDI) samt effektstorlek 1,01 (SPS, 
SIAS, LSAS). Clark et al., (2006) studieresultat hade ett effektstorleksmedelvärde (1,57), 
medelvärde (före- och eftermätning) på 1,63 (SPS, SIAS, LSAS) och 1,49 (BDI; BAI). 
Resultatet innebär att den individuella KBT–behandlingen bekräftar hypoteserna i denna 
studie. Effektstorleksmedelvärdet i denna studie (0,92) är inte lika bra som i Clarks et al., 
2006 (ES=1,57) men en jämförelse kan vara värdefull framförallt för att kunna uppnå bättre 
resultat i framtida KBT-behandlingar. Även förbättringen i ångestsymtom i skalan BAI (37 
%) visar resultat i samma riktning som BDI (51 %). Clarks (Clark et al., 2006) påtagligt bättre 
effektstorlek manar till eftertanke och en nyfikenhet att fortsätta ett forskningsarbete för att 
kunna effektivisera och förbättra behandlingsarbetet ännu mer. Komorbiditet och svåra 
psykiatriska besvär i denna aktuella studie kan vara en förklaring till den sämre 
effektstorleken. 
 
Det är glädjande att det har skett en signifikant minskning av svårighetsgraden av de 
socialfobiska och depressiva symtomen. Patienternas medelvärde i denna aktuella studie på 
skalorna BAI, BDI, SIAS, SPS och LSAS som mäter både förekomsten av socialfobiska och 
depressionssymtom minskade med mellan 37 till 53 %. Beräknade effektstorlekar i denna 
utvärdering för varje skala visar också minskad av förekomst och styrkan i de socialfobiska 
och depressiva symtom. Effektstorleken för behandling av patienterna i den här utvärderingen 
är måttlig enligt de riktlinjerna som ges av Öst (föreläsning, 2009). Jämförelsen med de andra 
studierna visar att den aktuella studien inte uppnår lika bra resultat som Clark et al. (2003), 
Clark et al. (2006). Däremot kan resultat i studien jämföras och ligga i linje med resultat från 
Mörtberg et al. (2007) som hade en effektstorlek på 0,92.  
 
Patientgruppen i denna aktuella studie uppfattas av författaren som en heterogen och 
representativ grupp av patienter inom öppenvårdspsykiatri. Några individer hade relativt 
lindriga psykiska symptom med specifika socialfobiska besvär. Flera individer hade arbete 
eller studier som möjliggjorde en daglig struktur i vardagen och kunde därmed lättare arbeta 
med sina hemuppgifter och planerade beteendeexperiment varje vecka. Det fanns samtidigt 
patienter som inte hade något arbete, studier eller daglig sysselsättning. Flera av dessa 
individer var arbetsslösa (18 %) och hade oftast stora socioekonomiska problem. Dessa 
patienter förmådde periodvis inte att arbeta med sina uppdrag under sessionerna och hamnade 
i svackor av nedstämdhet och depression. Analysen av depression visar att förekomsten av 
nedstämdhet eller depression är faktorer som påverkar behandlingsutfallet. Att den psykiska 
ohälsan var hög bland patienterna avspeglas i BDI, BAI och SPS poängen, som var högre för 
deltagarna i denna utvärdering i jämförelse med patienter i de andra studierna i 
jämförelsematerialet, med undantag av Diroks studie (2009).  
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Alkoholmissbruk och vestibulit är andra diagnostiska tillstånd som framkom senare under 
behandlingen med ett par patienter. Även dessa patienter visade begränsade men förbättrade 
resultat i svårigheter av sina socialfobiska symtom och verkar ha haft nytta av den 
individuella KBT–behandlingen. Författarens intryck är att patienter med svåra psykiska 
besvär och komorbida tillstånd, ensamhetsproblemtik och isolering, arbetslöshet och 
utanförskap från samhället som söker hjälp för sina socialfobiska symtom har svårare att 
uppnå framgång i behandlingen. En lösning för att få bättre framgång med patienter som har 
komorbida diagnoser troligen är att kunna ha en längre kontakt där även andra 
behandlingsinsatser som beroendevården, medicinering, kontakt med Arbetsförmedlingen kan 
samverka. Några patienter fick extra sessioner pga stora ensamhetsproblematik; de levde 
isolerat med periodvisa självmordstankar som då och då ledde till depressiva svackor. Hos 
patienter med svårare psykiatriska besvär och komorbida tillstånd, går förbättringar 
långsammare. Författarens intryck är att extra sessioner, boostersessioner var speciellt bra för 
denna grupp som behövde ett fortsatt stöd. 
 
Demografiska data i denna aktuella studie pekar på hög grad av komorbiditet (depression 30 
%, paniksyndrom med/utan agorafobi 30 %, GAD 12 %, OCD 6 %) och tidigare kontakt med 
psykiatrin. Resultaten visar att signifikant minskning av svårighetsgraden av de socialfobiska 
symtomen men det antyder också att många patienter blir hjälpta i sina socialfobiska symtom 
trots andra psykiska symtom. Den observerade förbättringen (51 %) med effektstorleken 
(ES=0,91) i skalan BDI påverkade inte resultat i behandlingen. 
 
Det är författarens intryck att deltagarna i studien var positiva till innehåll och upplägg av 
behandlingen. Flera av patienterna framförde positiva synpunkter om KBT-behandlingen 
både under och vid behandlingens avslut. De flesta patienterna rapporterade någon positiv 
förändring redan efter 4–5 sessioner. Arbete med inåtfokusering, videoinspelning och 
beteendeexperiment i behandlingen upplevdes periodvis krävande av några deltagare men 
flera uttryckte att de påverkades i en positiv riktning. Resultat från WAI med medelvärde 
(M=63) är svårtolkad men resultatet kan tolkas som en positiv sammanfattning av 
behandlingen hos deltagarna. Svårigheter i tolkning av resultaten i WAI har lett till att 
forskare tycker att skalan borde delas upp i två separata begrepp som task och goal i den ena 
faktorn och bond i den andra (Andrusyna et al., 2001). Det diskuteras även huruvida det är 
meningsfullt att dela upp WAI-skalan i tre faktorer. De flesta deltagarna kunde lätt identifiera 
sig med den teoretiska modellen för social fobi, enligt Clark och Wells modell (1995). Några 
patienter, speciellt de med komorbida tillstånd efterfrågade fler antal sessioner. Dessa var 
också sedan tidigare vana vid längre former av psykiatriska kontakter eller terapier. Men även 
dessa patienter kunde så småningom ta till sig arbetsmodellen i behandlingen. Dessa patienter 
fick några extra boostersessioner som de upplevde som stödjande. 
 
Bortfall i denna studie var obefintligt. Samtliga 17 deltagande personer har svarat på före-/ 
och eftermätningar, samt WAI – Client Form. I metaanalyser för KBT–behandlingar ligger 
bortfallet på mellan 10 till 20 % (Mörtberg, 2006). Däremot var det flera remitterade (51 %) 
patienter som inte kunde inkluderas i studien av olika anledningar som redovisats i tabell 1. 
Dessa patienter hade bland annat svåra komorbida tillstånd med innehåll av hög grad av 
suicidalitet och självskadebeteende, andra primära diagnoser som svår depression, svår 
agorafobisk rädsla och alkoholmissbruk, smärtproblematik som ledde till att de exkluderades 
från studien.  
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Begränsningar i studien 
Alla patienter diagnostiserades och behandlades av författaren och det fanns ingen oberoende 
expertkontroll över arbetet. Kravet på att hinna påbörja och avsluta behandlingen av 
patienterna inom ramen av psykoterapeutprogrammet kan bidra till ökad risk för bias. I den 
aktuella studien fanns det inte möjlighet till uppföljning eller kontrollgrupp. Patienternas 
tidigare erfarenheter av icke fungerande terapier och långa kontakter med psykiatrin kan ha 
bidragit till sämre behandlingsutfall. 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. Dessa är några begränsningar som kan ha påverkat resultat i 
behandlingen. 
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