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BEHANDLINGSEFFEKT AV KBT FÖR SOCIAL FOBI PÅ EN 
PSYKIATRISK ÖPPENVÅRDSKLINIK 

Charlotta Wahlström 

Social fobi är vanligt förekommande och tenderar att föregå andra 
diagnoser såsom depression. Huvudsyftet med föreliggande studie är 
att utvärdera KBT-behandling baserad på Clark och Wells (1995) 
förklaringsmodell för social fobi, genom att pröva 
behandlingsresultatet från en öppenpsykiatrisk klinik gentemot 
randomiserade kontrollerade studier. Studien baserades på data från 
36 tidigare patientbehandlingar utförda av psykologer vid WeMinds 
specialistklinik. Som huvudutfallsmått användes förändringspoäng på 
skalor för social fobi som visade stark effekt, i nivå med jämförda 
studier. Därutöver uppnådde totalt 78 procent av patienterna kliniskt 
signifikant förbättring och 75 procent bedömdes vara i remission efter 
behandling. Studien undersökte även prediktorer såsom subtyp av 
social fobi, komorbid depression och grad av initial social fobi, men 
utan signifikanta resultat. Begränsat deltagarantal och begränsningar i 
analysmetoden påverkade studiens generaliserbarhet. I uppsatsen 
diskuteras om det skulle medföra ett värde för patienter och forskare 
om formulär för social fobi infördes i standardbatterierna på 
psykiatriska mottagningar.  

Social fobi är en av de vanligaste psykiska störningarna i vårt svenska samhälle 
idag. Över 15 procent av den svenska befolkningen anses leva med social fobi i 
någon form (Furmark, 2002). Social fobi som går obehandlad tenderar att bli 
kronisk och sammanfaller ofta med lägre socioekonomisk status och livskvalitet 
(Gaston, Abbott, Rapee & Neary, 2006). Obehandlad social fobi tenderar att 
föregå andra diagnoser och många söker hjälp först när de utvecklat andra 
störningar som t ex depression eller panikångest (Turk, Heimberg & Magee, 
2008). Tidig och adekvat behandling för social fobi kan därmed göra stor skillnad 
i människors liv. Kognitiv beteendeterapi såväl som farmakologisk behandling har 
visat goda behandlingsresultat (Fava et al., 2001). I den aktuella studien undersöks 
effekterna av en av de mest tongivande behandlingsmodellerna för social fobi 
(Clark & Wells, 1995) och dess tillämpning vid behandling i en klinisk 
verksamhet vid specialistmottagningen WeMind i Stockholm samt 
behandlingsresultatens gångbarhet i jämförelse med randomiserade kontrollerade 
studier 

Definition av social fobi 
Social fobi innebär en stark rädsla att bli bedömd av andra, vilket medför olika 
grad av undvikande av situationer där det finns risk för granskning av andra. Den 
grundläggande problematiken vid social fobi är enligt den psykiatriska manualen 
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Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR) en stark 
rädsla för situationer där man känner sig värderad eller granskad av andra 
(American Psychiatric Association, 2002). Personen är rädd att bete sig på ett 
förödmjukande eller pinsamt sätt eller visa symtom på ångest. När rädslan blir så 
stark och överdriven att livet störs och personen börjar undvika de skrämmande 
situationerna eller uthärdar dem under stark ångest, betecknas det som social fobi. 
Social fobi upplevs enligt DSM-IV-TR i sociala interaktionssituationer där 
personen umgås eller interagerar med andra eller prestationssituationer där 
personen behöver prestera eller göra något inför andra (American Psychiatric 
Association, 2002). Enligt DSM-IV-TR finns två subtyper av social fobi: 
generaliserad och specifik social fobi. Vid generaliserad social fobi upplever 
personen besvär i de flesta sociala sammanhang. Det gäller då inte bara vid 
prestationssituationer utan även vid vanliga umgängessituationer där personen 
förväntas socialisera med andra. Det kan t ex gälla att inleda eller upprätthålla en 
konversation. Vid specifik social fobi gäller rädslan enbart en eller ett fåtal 
situationer. Det kan gälla svårigheter att utföra något när andra ser på, som t ex att 
tala inför en grupp, eller att dricka ett glas vatten när andra ser på av rädsla för att 
händerna ska skaka (Furmark, Holmström, Sparthan, Carlbring & Andersson, 
2013).  

Klinisk bedömning 
Subtyp och svårighetsgrad påverkar behandlingsinterventioner och prognos. Vid 
diagnosticering ska det enligt nypublicerade DSM-5 anges om den sociala fobin 
enbart gäller prestationer (American Psychiatric Association, 2013). Enligt DSM-
IV-TR, som gällde vid tiden för datainsamligen till den aktuella uppsatsen, skulle 
det anges om den sociala fobin var generaliserad (American Psychiatric 
Association, 2002), vilket särskilt markerades i diagnosticeringsverktyg som 
följde DSM-IV kriterierna, såsom den strukturerade intervjun Mini-International 
Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I) (Allgulander, Wærn, Humble, Andersch & 
Ågren, 2009). 

Vid den kliniska bedömningen utgör observation av patientens beteende och 
kvaliteten i kontakten en vägledning utöver den sedvanliga anamnesupptagningen 
och beteendeanalysen (Heimberg, Liebowitz, Hope & Schneier, 1995). Faktorer 
hos patienten såsom en undvikande blick, rodnad, handsvett, skakningar, gällt 
tonfall, spända muskler, tankestopp eller stelhet i konversationen kan ge 
indikationer om att det kan röra sig om social fobi, även om det kan vara vanligt 
också vid andra diagnoser och problem. Den kommunikativa dissonansen mellan 
bedömare och patient präglas vid social fobi normalt av att stämningen blir 
obekväm till skillnad från nedstämd vid depression eller bisarr vid psykopati 
(Heimberg, Liebowitz, Hope & Schneier, 1995). Modern forskning visar även att 
social fobi kan ta andra uttryck såsom riskbenägenhet, impulsivitet och fientlighet 
för att skapa kontroll över ångestladdade situationer (Kashdan, McKnight, Richey 
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& Hofmann, 2009). Bedömare uppmuntras vara uppmärksamma på att social fobi 
är en heterogen diagnos med olika uttryck och olika grad av svårighet. Social fobi 
är även situationsbunden, vilket innebär att symtomen inte nödvändigtvis visar sig 
vid kontakt enbart mellan patient och bedömare. Vidare kan bedömningen 
försvåras av att patienten tagit behovsmedicin före den första kontakten för att 
minska observerbara symtom (Heimberg, Liebowitz, Hope & Schneier, 1995).  

Som stöd för bedömningen kan skattningsskalor för social ångestströning 
användas. Vanliga skattningsskalor för social fobi är t ex Social Interaction 
Anxiety Scale (SIAS) som mäter ångest vid interaktion med andra människor, 
Social Performance Scale (SPS) för situationer där personen blir observerad av 
andra och Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS) för både interaktion och 
prestation. Andra skalor som mäter social fobi är t ex Brief Fear of Negative 
Evaluation scale (BFNE), baserad på den grundläggande rädslan för att bli 
negativt utvärderad, Social Phobia and Anxiety Inventory (SPAI) som också 
inkluderar en underskala för agorafobi, Social Phobia Inventory (SPIN) som 
särskiljer social ångest från andra ångestsyndrom och Social Anxiety Session 
Change Index (SASCI) som kan användas för att mäta förändring från session till 
session (Turk, Heimberg & Magee, 2008). En nyligen framtagen skala är Social 
Interaction Phobia Scale (SIPS) med tre subskalor: ångest i samband med social 
interaktion, rädsla över öppen utvärdering samt rädsla över att dra till sig 
uppmärksamhet (Reilly, Carleton & Weeks, 2011). Andra studier ser över 
möjligheten till kortversioner av SPS och SIAS, bl a för att minska 
administreringstiden (Kupper & Denollet, 2011).  

Från fobi till ångeststörning 
Beskrivningar av social oro har funnits sedan läkekonsten spreds med Hippokrates 
under 400-talet f.Kr. Det uttalade begreppet social fobi myntades formellt vid 
1900-talets början av psykiatrikern Pierre Janet, som en beskrivning av patienter 
med uttalad rädsla för att bli observerade när de t ex skrev (Heimberg, Liebowitz, 
Hope & Schneier, 1995). På 1930-talet användes begreppet social neuros om 
mycket blyga personer. Med behaviorismens växande inflytande under 1950-talet 
grupperades fobier samman. Det var inte förrän 1980, med den tredje versionen av 
den psykiatriska diagnosmanualen Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM-III), som social fobi klassades som en egen diagnos skild från 
andra fobier (Heimberg, Liebowitz, Hope & Schneier, 1995). Forskning visade att 
personer med social ångest inte nödvändigtvis undvek situationer, utan uthärdade 
dem och att det fanns en stor spännvidd i situationer, personer och symtom som 
personerna kände obehag inför (Bögels et al., 2010). Den inneboende logiken 
skiljde sig således från specifik fobi som baserades på undvikande och 
undvikande av enskilda fenomen. Social fobi ansågs efter hand ha mer gemensamt 
med andra ångeststörningar (Bögels et al., 2010) och social fobi återfinns idag 
bland ångestsyndromen tillsammans med bl a specifik fobi, paniksyndrom, 
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tvångssyndrom och generaliserat ångestsyndrom (American Psychiatric 
Association, 2002).  

Det sena särskiljandet av social fobi från specifik fobi ledde enligt Heimberg, 
Liebowitz, Hope och Schneier (1995) till att social ångest länge var den minst 
beforskade ångeststörningen och också den minst förstådda. Social fobi har kallats 
den försummade ångeststörningen, trots att förekomsten är hög bland 
befolkningen. Vid inklusionen i DSM-III uppfattades social fobi som en relativt 
ovanlig störning utan större inverkan på människans funktionsförmåga. Modern 
forskning visar emellertid att många med social fobi också har sämre 
socioekonomiska villkor samt högre grad av missbruk och självmordsbenägenhet 
(Furmark et al., 2013).  

Fram tills 1980-talet ansågs social fobi röra enbart specifika enstaka situationer, 
medan undvikande av flertalet situationer ledde till diagnosticering av fobisk 
personlighetsstörning. Förståelsen för svårighetsgraden och mångsidigheten 
gällande situationer ökade stegvis inför de senare versionerna av DSM och 
diagnoskriterierna reviderades såväl i och med DSM-III-R, 1987 som DSM-IV, 
1994. Medan de tidiga versionerna av DSM baserades på erfarna klinikers och 
forskares bedömningar baserades DSM-IV i större utsträckning på empiriska 
studier (Heimberg, Liebowitz, Hope & Schneier, 1995; Mörtberg, 2006). Från att 
ha etablerat specifik social fobi, introducerades i DSM-III-R, 1987, begreppet 
generaliserad social fobi, d v s att den sociala fobin kunde omfatta flertalet 
situationer utan att för den skull utgöra fobisk personlighetsstörning. Det 
medförde att fobisk personlighetsstörning kunde diagnosticeras som komorbid 
diagnos istället för att uteslutas (Furmark, 2000). Med den senare DSM-IV-TR 
infördes den kompletterande benämningen social ångeststörning (Social Anxiety 
Disorder) för att bättre särskilja social fobi från specifik fobi. I och med införandet 
av DSM-5 under 2013 benämns diagnosen huvudsakligen Social Anxiety 
Disorder (American Psychiatric Association, 2013). Benämningen social 
ångeststörning1 tar tydligare avstamp i individens rädsla att bli avvisad, som ett 
övergripande paraply för undvikandet av situationer (Bögels et al., 2010). I arbetet 
inför DSM-5 diskuterades möjligheterna att beskriva social fobi som ett kvalitativt 
kontinuum snarare än att kategorisera i generaliserad respektive specifik social 
fobi efter antal sociala situationer som undveks. Resultatet blev en avgränsning 
utifrån enbart prestationssituationer (American Psychiatric Association, 2013).  

Prevalens 
Det har genom åren varit svårt att fastställa hur många som egentligen lider av 
social fobi. Fastställandet av prevalens försvårades tidigare dels av en flytande 
gräns mellan social rädsla, blyghet och social fobi, dels av olika användning av 

                                                
1 Social Anxiety Disorder. I avvaktan på den svenska översättningen av DSM-5 används fortsatt 
benämningen social fobi i den aktuella uppsatsen. 
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diagnosticeringsverktyg i olika studier. På senare år används DSM som underlag 
och livsstilsprevalensen bedöms vara 6-16 procent i västvärlden beroende på land 
(Furmark, 2002). Befolkningsstudier visar att livstidsprevalensen, andelen 
människor som någon gång i livet uppfyller kriterierna, för social fobi är cirka 16 
procent i Sverige, 12 procent i USA och Norge, drygt sju procent i Centraleuropa 
och något lägre i Medelhavsländerna. En svensk enkätundersökning (Furmark, 
2002) bland befolkningen i Stockholm och på Gotland visade att 15,6 procent 
uppfyllde kriterierna för social fobi. Hälften av deltagarna i den svenska studien 
hade relativt lindrig social fobi, medan sex procent hade medelstark social ångest 
och två procent hade svår generaliserad social fobi (Furmark, 2002).  

Enligt Kessler m fl (2005, refererad i Hope, Heimberg & Turk, 2010), utgör 
andelen amerikaner som får social fobi någon gång i livet 12,1 procent baserat på 
den omfattande och återkommande nationella komorbiditetsstudien the National 
Comorbidity Survey Replication (NCS-R) där drygt 9000 icke-institutionaliserade 
individer från 18 års ålder och uppåt från olika delar av USA intervjuas om sina 
hälsoproblem. Social fobi baserat på livstidsprevalens var den fjärde vanligaste 
psykiska nedsättningen, efter depression, alkoholproblem och specifik fobi. 
Ettårsprevalensen var 6,8 procent, enbart specifik fobi hade högre ettårsprevalens 
(Hope, Heimberg & Turk, 2010). Gällande kulturella skillnader har 
undersökningar i Japan och Korea visat på rädslor hos personer med social fobi att 
få andra att känna sig obekväma (Heimberg, Liebowitz, Hope & Schneier, 1995).  

Komorbiditet 
Social fobi föregår ofta andra diagnoser och komorbiditeten är hög. Många med 
social fobi söker hjälp först när de också utvecklat andra psykiska nedsättningar. 
Enligt Heimberg, Liebowitz, Hope & Schneier (1995) förekommer social fobi 
som första diagnos i närmare 80 procent av de komorbida fallen. De vanligaste 
komorbida diagnoserna är specifik fobi (59 procent), agorafobi (45 procent), 
depression (17 procent) och alkoholberoende eller missbruk (13 procent). Enligt 
Hope, Heimberg & Turk (2010) innebär samsjuklighet i depression normalt en 
högre grad av social fobi både före och efter KBT-behandling bland de som söker 
terapi. Förbättringen efter behandling tycks emellertid likartad oavsett 
samsjuklighet (Hope, Heimberg & Turk, 2010).    

Demografi 
Social fobi är vanligare bland personer som är ogifta, arbetslösa, har lägre 
utbildningsnivå och lägre socialt stöd. Det har inte fastställts om de 
socioekonomiska faktorerna är orsak eller verkan (Furmark et al., 2013). Social 
fobi drabbar kvinnor i något högre utsträckning än män. Av tio drabbade är sex 
kvinnor och fyra män (Furmark, 2002).  

Debutålder 
Enligt Furmark m fl (2013) debuterar social fobi normalt i tonåren, ofta mellan 12 
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och 17 års ålder. Många beskriver att de varit blyga som barn. Social fobi 
förekommer även i barndomen. Social fobi hos barn får ofta ett annat uttryck än 
hos vuxna med gråt, utbrott, motorisk frysning eller tillbakadragenhet. Barn med 
social fobi saknar till skillnad från vuxna ofta förmågan att se att rädslan är 
irrationell. För att social fobi ska ges som diagnos krävs att barnets rädsla inte 
bara gäller gentemot vuxna utan jämnåriga. Personer som utvecklar generaliserad 
social fobi har ofta haft social fobi redan som barn. Social fobi tenderar att bli 
kronisk utan behandling (Mörtberg, 2006). Enligt Furmark m fl (2013) är det 
ovanligt att social fobi framträder efter 25 års ålder. Om social fobi uppstår i 
vuxen ålder sker det normalt som en sekundär diagnos.  

Etiologi 
Forskningen studerar fortfarande orsakerna till social fobi och många olika 
förklaringsmodeller diskuteras. Stark social ångest ses normalt som ett samspel 
mellan en rad olika faktorer både inom och utanför individen. Furmark m fl 
(2013) har sammanställt kända faktorer. I ett vidare perspektiv är ångestreaktioner 
något som ofta lärs in genom associationer eller klassisk betingning. Då kan den 
sociala fobin ha utlösts av att det hänt något obehagligt eller pinsamt i en social 
situation, t ex att man blivit negativt bedömd vid tal inför en grupp, och att 
situationen kommit att förknippas med obehag. Tidigare erfarenheter leder till oro 
inför och undvikande av sådana situationer. Bristande modellinlärning kan också 
ligga till grund för utvecklandet av social fobi. Det är inte ovanligt att personer 
med social fobi växt upp med en förälder som själv besväras av social rädsla och 
att barnet tagit efter förälderns förhållningssätt. En del har haft kritiska och 
dömande föräldrar, andra överbeskyddande föräldrar, som bidragit till att de 
utvecklat en vaksamhet och ett självkritiskt förhållningssätt. Det är också vanligt 
att personer med social fobi varit utsatta för mobbning. Genetiska faktorer 
påverkar också förutsättningarna. Medfödda tendenser till blyghet eller inhiberad 
temperamentsstil kan föregå social fobi som vuxen och visar sig i tidiga 
barndomen. Tvillingstudier visar att ärftliga komponenter förklarar 30 procent av 
uppkomsten av social fobi och att således omgivningsfaktorer är relativt viktigare. 
Även biokemiska processer med obalanser i signalsubstanserna kan påverka 
utvecklingen av social fobi. Neurobiologisk forskning visar också att amygdala i 
hjärnan som står för känsloupplevelser är extra känsliga vid social fobi. Det kan 
förklara att personer med social fobi övertolkar och reagerar överdrivet kraftigt 
vid situationer som inte utgör någon egentlig fara (Furmark et al., 2013).  

Ur socialpsykologiskt perspektiv kan social fobi beskrivas utifrån människans 
strävan att hitta sin plats i gruppen. Vid social fobi upplever individen ofta 
medmänniskor som konkurrenter, ute för att dominera dem, i så väl formella som 
informella situationer. Enligt Trower och Gilberts forskning från 1989 tenderar 
personer med social ångest att aktivera sitt försvarssystem vid sociala situationer, 
snarare än sitt trygghetssystem, vilket medför att de blir inställda på kamp om 
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hierarkiska positioner även när omgivningen är vänligt inställd (Turk, Heimberg 
& Magee, 2008).  

Social fobi förklaras även utifrån kognitiva beteendeterapeutiska 
förklaringsmodeller som tar fasta på mentala representationer av självet och 
beteendemässiga uttryck. Personer med social fobi anses i hög grad se sig själva 
utifrån hur de tror att andra ser dem och befara att de inte lever upp till förväntad 
eller önskad nivå, vilket ger social ångest och risk för feltolkningar (Clark & 
Wells, 1995; Rapee & Heimberg, 1997). Två förklaringsmodeller är tongivande 
idag. Rapee och Heimbergs kognitiva beteendeterapeutiska förklaringsmodell 
(1997) tar fasta på hur både inre och yttre signaler påverkar personens mentala 
bild av sig själv. Clark och Wells kognitiva förklaringsmodell (1995) beskriver 
personens fokus på inre signaler och hur personens informationsbearbetning 
påverkas av egna säkerhetsbeteenden, självfokuserade uppmärksamhet och 
negativa antaganden. 

Clark och Wells kognitiva förklaringsmodell 
Clark och Wells kognitiva förklaringsmodell (Clark & Wells, 1995) beskriver 
vidmakthållandeprocessen vid social fobi utifrån kognitioner, beteenden och 
symtom (Figur 1). Modellen beskriver hur en skev informationsbearbetning 
vidmakthåller personens uppfattning om sig själv vid sociala situationer. Präglad 
av tidigare erfarenheter och inarbetade beteendemönster utvecklar personen vissa 
grundantaganden om sig själv och sin omgivning som gör att sociala situationer 
upplevs som hotfulla eller socialt farofyllda. Situationer upplevs hotfulla då risken 
för att bli negativt bedömd av andra upplevs kunna leda till katastrofala följder 
såsom förlorad status, minskat värde eller avvisande. När personen börjat uppleva 
en situation som hotfull slår hjärnan närmast automatiskt på ett ångestprogram vid 
sådana situationer, vilket på olika sätt vidmakthåller problematiken. Personen 
använder så kallade säkerhetsbeteenden såsom att bära tjocka kläder för att dölja 
symtom såsom svettningar, som är kopplat till tankar om att vara konstig eller 
annorlunda. Personen riktar också sin uppmärksamhet på sig själv och det egna 
beteendet i de farofyllda situationerna, vilket hindrar personen från att ta in 
adekvat information från omgivningen som skulle kunna bidra till en mer 
realistisk informationsbearbetning.  

       Aktivering av grundantaganden. 
Vid en social situation aktiveras grundantaganden hos personen. 
Grundantaganden utgörs vid social fobi av individens föreställningar om sig själv 
och vilket agerande som förväntas i sociala situationer. Tre sorters dysfunktionella 
grundantaganden särskiljs: höga krav på den egna sociala prestationen, villkorade 
antaganden gällande social utvärdering och ovillkorade antaganden om den egna 
personen (Clark & Wells, 1995).  
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Exempel på höga krav på den sociala prestationen är grundantaganden som ”Jag 
måste bli omtyckt av alla”, ”Jag får inte visa några tecken på svaghet”, ”Jag måste 
vara intelligent och rolig”. Höga krav leder till ångest då kraven är svåra eller 
omöjliga att uppnå. När de inte nås brottas personen ständigt med hur de ska 
uppnås för att kunna göra önskat intryck på omgivningen (Clark & Wells, 1995).  

Villkorade antaganden formuleras ofta i termer av Om… så… Exempel på 
villkorade antaganden gällande social utvärdering kan vara: ”Om jag misslyckas, 
så kommer andra avvisa mig”, ”Om andra lär känna mig, så kommer de inte gilla 
mig” eller ”Om vi inte kommer överens, så är det mitt fel” (Clark & Wells, 1995).  

 

 

Figur 1. Clark och Wells kognitiva förklaringsmodell för social fobi 
(Clark & Wells, 2005; Clark & Wells, 1995).  

 

De ovillkorade antagandena uttrycker övertygelser om det egna värdet. 
Exempelvis ”Jag är tråkig”. Vid social fobi framträder de ovillkorade antagandena 
vid sociala situationer, medan personen kan ha mer positiva antaganden om sig 
själv i nära relationer med familjen eller vänner utan upplevd social granskning. 
De negativa ovillkorade antagandena är centrala för risken att utveckla 
generaliserad social fobi om de utvecklats i tidig ålder (Clark & Wells, 1995). 

Social situation 

Grundantaganden aktiveras 
 

Upplevelse av social fara 

Bearbetning av sig själv 
som socialt objekt 

Kroppsliga och kognitiva 
symtom 

Säkerhetsbeteenden 
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       Upplevelse av social fara och bearbetning av sig själv som socialt objekt.    
Aktiveringen av grundantaganden och återaktivering av tidigare minnen leder till 
att individen upplever en social fara och situationen blir hotande. I det pressade 
läget börjar individen tolka information utifrån ett skevt uppmärksamhetsfokus 
där tecken på hot registreras. Individen ser sig själv som ett socialt objekt i 
centrum för andras uppmärksamhet och skiftar fokus inåt. Interaktionen med 
andra blir lidande av individens självfokusering och individens snäva 
uppmärksamhetsfokus gör att individen inte tar in information från omgivningen 
som skulle kunna balansera den negativa föreställningen om den egna 
prestationen eller personen. Det leder till en förvrängd bild av personen som 
ensidigt baseras på egna iakttagelser av symtom (Clark & Wells, 1995).  

       Säkerhetsbeteenden. 
Personen använder säkerhetsbeteenden för att reducera risken för negativ 
utvärdering, dölja symtom och skapa en skenbar trygghet i situationen (Clark & 
Wells, 1995). Säkerhetsbeteenden minskar ångest på kort sikt, men leder till ökat 
fokus inåt och i värsta fall förvärrade symtom samtidigt som situationen kan 
komma att uppfattas som än mer hotfull i framtiden. Säkerhetsbeteenden ökar 
enligt Clark och Wells (1995) självfokuseringen och ibland även 
ångestsymtomen, vilket vidmakthåller individens rädslor för situationen. 
Säkerhetsbeteenden medför att individen inte ger sig själv möjlighet att ompröva 
symtomens synlighet eller kanske framför allt huruvida konsekvenserna verkligen 
blir ödesdigra. Vanliga säkerhetsbeteenden är att undvika ögonkontakt, repetera in 
meningar före de sägs högt, välja kläder som döljer kroppen, använda täckande 
smink, hålla glas med båda händerna för att försöka minska skakningar, ta 
behovsmedicin och att prata mindre eller fort utan pauser (Clark & Wells, 1995). 

       Kroppsliga och kognitiva symtom. 
Ångesten tar sig uttryck i kroppsliga och kognitiva symtom såsom rodnad, 
svettningar, skakningar, domningar och mental tomhet. Dessa symtom uppfattas 
som ytterligare hot om att förlora kontroll i situationen. Individen tolkar 
symtomen som misslyckanden som definierar andras helhetsintryck (Clark & 
Wells, 1995).  

       För- och efterbearbetning. 
Individens negativa syn på sin sociala förmåga kan leda till såväl förväntansångest 
som omfattande bearbetning i efterhand, vilket färgar av sig på kommande 
situationer och vidmakthåller problemen. Förväntansångesten vid social fobi 
innebär att personen i förväg självkritiskt går igenom situationen i detalj. 
Tankarna på situationen ger oro och sätter igång framplockning av minnesbilder 
från tidigare misslyckanden. Personen väljer att undvika situationen eller gå in i 
situationen med självfokus i kombination med förväntan om att misslyckas. 
Personens självfokus gör inte personen mottaglig för andra och farhågorna blir 
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självuppfyllande (Clark & Wells, 1995). Efter situationen fortsätter personen med 
inåtblickande retrospektion genom post-mortem granskning där situationen 
efterbearbetas i minsta detalj. Minnesbilderna blir ofta mycket levande då 
hjärnans inkodning av minnesbilder vid hotfulla situationer görs under starkt 
känslopåslag. Ett starkt och negativt känslopåslag i stunden, leder till att 
situationen i efterhand kan upplevas som mer negativ än den var. Det förklarar hur 
personer med social fobi kan känna en känsla av skam som dröjer sig kvar efter att 
ångesten lagt sig. Vid post-mortem granskningen sammankopplar hjärnan också 
situationen med tidigare liknande misslyckanden och personen får ytterligare sin 
upplevda inkompetens bekräftad (Clark & Wells, 1995).  

Behandlingsformer 
Den samlade behandlingsarsenalen för social fobi är bred med olika beprövade 
behandlingsformer såsom exponering, kognitiv omstrukturering, social 
färdighetsträning, interpersonell psykoterapi, tillämpad avslappning, 
psykodynamiskt terapi samt psykofarmaka (Turk, Heimberg & Magee, 2008). 
Behandlingsmetoderna kan användas separat eller sammansatt, t ex kognitiv 
omstrukturering i kombination med exponering. Även formatet kan variera, från 
grupp till individuellt. De idag tongivande psykologiska behandlingsmodellerna 
med empirisk förankring utgår från Rapee och Heimbergs kognitiva 
beteendeterapeutiska förklaringsmodell samt Clark och Wells kognitiva 
förklaringsmodell. Båda modellerna betonar betydelsen av självfokuserad 
uppmärksamhet, kognitiva processer och beteende som vidmakthållande för social 
fobi, medan metodvalen skiljer sig något (Clark & Wells, 1995; Rapee & 
Heimberg, 1997). I behandling baserad på Rapee och Heimbergs modell utgör 
exponering och kognitiv omstrukturering de mest centrala 
behandlingsinterventionerna med betoning på habituering och att agera i enlighet 
med sina långsiktiga mål vid exponeringen (Turk, Heimberg & Magee, 2008). 
Behandlingsmodellen togs ursprungligen fram för gruppformatet, men finns idag 
även i individuellt format (Hope, Heimberg & Turk, 2010). Clark och Wells 
behandlingsmodell lägger tonvikt vid kognitiva processer och beteendeexperiment 
för att pröva funktionen av säkerhetsbeteenden och negativa antaganden och ges i 
individuellt format (Clark & Wells, 1995). En fördel med gruppbehandling är att 
gruppsituationen i sig innebär exponering för patientens sociala rädslor, medan en 
nackdel är minskad möjlighet till ett idiosynkratiskt eller individuellt utformat 
behandlingsupplägg (Turk, Heimberg & Magee, 2008). Internet har blivit ett 
gångbart verktyg för behandlingar baserade också på Clark och Wells modell. Ett 
omfattande svenskt projekt med självhjälpsprogram via internet, Social 
Fobibehandling via Internet i kombination med Exponering (SOFIE-projektet) 
som initierades 2003 och som haft 1000 deltagare har visat god effekt och 
replikerbarhet (Clevberger, 2005; Holmström & Sparthan, 2003; Steczko, 2004).  
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Behandlingseffekter 
Enligt en omfattande meta-analys av närmare trettio randomiserade kontrollerade 
studier, gjord av Acaturk, Cuijpers, van Straten och de Graaf (2009) visade 
psykologisk behandling för social fobi generellt en effektstorlek på .7. Social 
färdighetsträning hade en stark effekt (.83), likaså exponering (.79). 
Effektstorleken var något starkare för grupp (.65) i jämförelse med individuell 
behandling (.61). Det finns forskningsresultat som påvisar att specifikt tillägg av 
social färdighetsträning gynnar behandlingsutfallet (Huppert, Roth & Foa, 2003), 
medan viss social färdighetsträning anses ingå vid exponering och 
beteendeexperiment också i övriga behandlingar.  

Flertalet randomiserade kontrollerade studier av KBT-behandling baserad på 
Clark och Wells förklaringsmodell visar god effekt och större effekt än 
kontrollbetingelser såsom exponering (Clark et al., 2006), gruppbehandling 
(Mörtberg et al., 2007; Stangier, Heidenreich, Peitz, Lauterbach & Clark, 2003), 
antidepressiv medicinering (Clark et al., 2003; Mörtberg et al., 2007) och 
interpersonell terapi (Stangier, Schramm, Heidenreich, Berger & Clark, 2011). 
Flertalet studier visar även att förbättringen som uppnås med kognitiv behandling 
kvarstår efter ett år (Clark et al., 2003, 2006; Mörtberg et al., 2007; Stangier et al., 
2011). Effekten kvarstod även efter fem år vid en långtidsuppföljning (Mörtberg, 
Clark & Bejerot, 2011).  

Få icke-randomiserade kontrollerade studier har undersökt effekten av behandling 
baserad på Clark och Wells förklaringsmodell i en praktisk klinisk verksamhet. 
Studier som undersökt behandlingseffekt i en praktisk verklighet för annan 
kognitiv beteendeterapeutisk behandling såsom individuell behandling med 
exponering och kognitiv omstrukturering (Fava et al., 2001; Lincoln et al., 2003) 
och gruppbehandling med exponering (Gaston, Abbott, Rapee & Neary, 2006; 
Hunt & Andrews, 1998; McEvoy, 2007) har visat reliabel förändring. 
Generaliserbarheten av randomiserade kontrollerade studier till praktisk 
verksamhet prövades av Lincoln m fl (2003) och visade likartade effektstorlekar.     

Då få icke-randomiserade kontrollerade studier gjorts var följande studie ett 
försök att pröva gångbarheten av framforskad behandling för social fobi inom 
öppenpsykiatrisk rutinvård. Enligt Gaston m fl (2006) råder fortsatt en allmän 
debatt kring i vilken utsträckning behandlingsresultat från randomiserade 
kontrollerade studier kan generaliseras till naturliga vårdmiljöer. Vidare 
undersöker forskningen i vilken utsträckning behandling kan utvecklas för att 
tydligare möta individuella behov då social fobi är en heterogen diagnos. Ett led i 
den forskningen är att studera vilka prediktorer som har betydelse för 
behandlingsutfallet och enligt Otto, Hearon, Safren och Steven (2010) utgör 
svårighetsgrad av social fobi en reliabel prediktor.  
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I följande studie undersöktes vilka resultat tillämpningen av Clark och Wells 
förklaringsmodell ger vid KBT-behandling i en klinisk miljö samt om några 
predicerande effekter gick att påvisa. Följande studie genomfördes på 
specialistkliniken WeMind i Stockholm. Vid specialistkliniken behandlas 
patienter med komplex ångest- och depressionsproblematik.  

Om WeMind 
WeMind är en specialistmottagning inriktad på kognitiv beteendeterapi och 
psykiatrisk behandling. WeMind bedriver vuxenpsykiatrisk öppenvård för 
komplex problematik gällande depressions- och ångestproblematik samt 
sömnstörningar, ätstörningar och dysmorfofobi (WeMind, 2013). Verksamheten 
startade 2007 och bedrivs i Stockholm och Göteborg. WeMind har avtal med 
Stockholms Läns Landsting och Västra Götalands Landsting. Den aktuella studien 
genomfördes på WeMinds mottagning i Stockholm. Upptagningsområdet är hela 
Stockholms län. Cirka 70 procent av patienterna kommer på remiss från 
Landstinget eller läkare ansluta till Landstinget, resterande 30 procent är antingen 
privatpatienter eller sjukförsäkrade i försäkringsbolag (Wahlund, 2013). 
Patienterna kommer således via remiss eller egenanmälan. Verksamheten är 
inriktad på patienter med komplex problematik och enligt avtalet med Landstinget 
prioriteras patienter med: psykiska besvär där inte andra behandlingsmetoder gett 
effekt, uttalad komorbiditet, social utsatthet, suicidalitet, missbruk, bipolär 
diagnos och primär depressions- eller ångestdiagnos (Wahlund, 2013). 
Mottagningen erbjuder kognitiv beteendeterapi och den behandling som ges 
bygger på evidensbaserade metoder. Till verksamheten har ett vetenskapligt råd 
knutits där bl a David Clark ingår. På WeMinds mottagning i Stockholm arbetar 
30 behandlare, varav 25 legitimerade KBT-psykologer, en PTP-psykolog och fyra 
psykiatriker (WeMind, 2013). På WeMind utförs det inledande 
bedömningsarbetet till stor del av en vidareutbildad mentalskötare specialiserad på 
strukturerade diagnosticeringsverktyg som Mini-International Neuropsychiatric 
Interview (M.I.N.I). På WeMinds mottagning i Göteborg arbetar ytterligare sex 
medarbetare. WeMinds patienter kan delta i administreringen av 
bakgrundsinformation och självskattningsformulär genom WeMinds 
webapplikation för patientdata som varje patient får en egen inloggning till för 
administrering av sina uppgifter. Diagnosticeringen av patienter baseras på 
legitimerad psykologs eller läkares kliniska bedömning med stöd av utförd 
M.I.N.I eller beteendeanalys och mottagningens standardformulär. Samtliga 
patienter ombeds fylla i mottagningens standardformulär för depression, ångest, 
alkoholkonsumtion samt generell livskvalitet. Ansvarig behandlare tar ställning 
till om självskattningsskalor för specifik diagnos såsom social fobi kan bidra 
ytterligare till bedömningen eller om M.I.N.I ger tillräckligt underlag. 
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Studiens syfte 
Studien syftade till att utvärdera KBT-behandling för social fobi baserad på 
Clark och Wells förklaringsmodell utförd i en klinisk verksamhet, genom att 
pröva klinikens behandlingsresultat gentemot randomiserade kontrollerade 
studier. Då forskningen inom social fobi undersöker möjligheterna att ytterligare 
individualisera behandlingen för social fobi, syftade studien även till att 
undersöka i vilken grad prediktorer såsom subtyp av social fobi, komorbid 
depression och grad av initial social fobi, påverkade behandlingsutfallet.   

Problemformulering 
Vilken behandlingseffekt ger KBT-behandling för social fobi baserad på Clark 
och Wells förklaringsmodell i en specifik klinisk miljö? Hur står sig resultaten i 
jämförelse med randomiserade kontrollerade studier av social fobi? Vilken 
betydelse har prediktorer för behandlingsutfallet? 

 

Metod 

Studien baserades på redan insamlade data från tidigare utförda behandlingar för 
social fobi genomförda av verksamma psykologer på specialistmottagningen 
WeMind under perioden 2008-01-01 till 2013-01-16. Studien var en 
effectiveness-studie som genomfördes utan kontrollgrupp. Studien omfattade 
patienter som fyllt i för- och eftermätning på diagnosspecifika skalor för social 
fobi. Patienter som inte påbörjat behandling eller avbrutit behandling följdes inte 
vidare upp i studien. 

Effectiveness-studie 
Studien var en effectiveness-studie som syftade till att pröva behandlingseffekten 
under praktiska förhållanden på en psykiatrisk mottagning, till skillnad från 
efficacy-studier som genomförs under randomiserade och kontrollerade 
förhållanden för att mäta faktisk effekt (Bergström, 2012). Effectiveness-studier 
ger normalt en högre extern validitet där resultaten normalt kan generaliseras till 
annan klinisk praktik, medan efficacy-studier ofta ger en högre intern validitet då 
studier under kontrollerade villkor minskar risken för påverkan från 
ovidkommande variabler (Bergström, 2012). Studien genomfördes enligt en 
analysmodell där enbart de patienter som fullföljt behandling och fyllt i 
eftermätning medräknas (completer-analysis-modell, även kallat complete case 
analysis) som är allmänt gångbar (Hollis & Campbell, 1999). Således bortvaldes 
den inom forskningen ofta mer tillämpade analysmodellen där samtliga patienter 
med intentionen att fullfölja behandling medräknas (intention-to-treat) som 
innebär att de som avbryter tas med i studien genom att förmätningen för dessa får 
utgöra eftermätning (Hollis & Campbell, 1999). Valet av den så kallade 
completer-analysis-modellen baserades på att antalet patienter som fyllt i 
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eftermätning för studiens diagnosspecifika skalor var begränsat och att det fanns 
en påtaglig risk för felaktiga slutsatser om förmätningar skulle utgöra 
eftermätningar för merparten av deltagarna. Då hade det funnits en påtaglig risk 
för att ingen eller minimal förändring påvisades trots att genomförd behandling 
ledde till förändring. Med completer-analysis-modellen kunde 
behandlingsresultatet avspegla förändringen för dem som faktiskt fick behandling 
och lämnade fullständiga mätdata. Samtidigt fanns en risk att inte resultaten 
avspeglade hela patientgruppen. 

Etiska överväganden 
Före studien tog sin början fördes en diskussion gällande etiska frågeställningar 
kring informerat samtycke. I WeMinds webbapplikation hade patienterna haft 
möjlighet att avböja deltagande i forskning. Deltagare som uttalat avböjt att delta i 
forskning exkluderades från studien. I övrigt användes en arbetsmetod där data 
anonymiserades med hjälp av kodnycklar och datainsamlingen skedde under 
sekretess.  

Urval 
I studien ingick 36 undersökningsdeltagare som var patienter vid WeMinds 
mottagning i Stockholm. Merparten av undersökningsdeltagarna (78 %), hade 
remitterats från Landstinget. Dessa deltagare hade i enlighet med WeMinds 
inklusionskriterier för behandling en komplex problematik och uppfyllde något av 
de grundläggande kraven om kvarstående problematik efter tidigare behandling, 
uttalad komorbiditet, social utsatthet, suicidalitet, missbruk, bipolär diagnos och 
primär depressions- eller ångestdiagnos. De deltagare som var privatpatienter 
(14 %) eller försäkringsbolagsklienter (8 %) hade också de en historik av 
komorbiditet och att inte ha blivit behjälpta av tidigare behandlingsmetoder. Ett 
grundläggande inklusionskriterium för studien var att deltagarna hade 
diagnosticerats med huvuddiagnos social fobi. Ett ytterligare inklusionskriterium 
var att de både vid behandlingsstart och slut fyllt i de aktuella 
självskattningsformulären för social fobi. Baserat på dessa inklusionskriteria 
ingick 68 deltagare ursprungligen i studien som sedermera under datainsamlingen 
gång skulle komma att reduceras ytterligare utifrån exklusionskriterierna: avböjt 
deltagande i forskning, avbrutit behandling, gjort påtagliga förändringar av 
medicineringen såsom att på egen hand avbryta medicineringen eller fått 
förändrad huvuddiagnos. De patienter som avbröt behandlingen, gjorde påtagliga 
förändringar av medicineringen eller fick förändrad huvuddiagnos hade liknande 
ingångsvärden som undersökningsdeltagarna. Dessa patienter ströks emellertid 
tidigt i processen och följdes inte vidare upp i studien.  

WeMinds bedömningsprocedur 
Den inledande bedömningen av deltagare som remitterades från Landstinget 
gjordes av mottagningens mentalskötare eller av en psykolog. Inför 
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behandlingsstart fick deltagarna fylla i bakgrundsinformation och aktuella 
självskattningsformulär genom WeMinds webbapplikation. Deltagare som 
saknade möjlighet att använda webbapplikationen fick pappersutskrifter som 
sedan matades in manuellt av mottagningen. Generellt inleddes utredningsfasen 
med anamnesupptagning vid första sessionen, varefter den andra sessionen 
ägnades åt den strukturerade intervjun Mini-International Neuropsychiatric 
Interview (M.I.N.I) för diagnosticering efter DSM-IV kriterier. När det var 
aktuellt bestod utredningsfasen sedan av ett läkarsamtal för att stämma av 
medicinering, exkludera somatiska orsaker, ta prover vid behov, med mera. KBT-
behandlingen inleddes företrädesvis först när doseringen var stabil och 
medicineringen hunnit ge effekt. Efter läkarsamtal bokades deltagaren in till 
psykolog för fortsatt kartläggning genom beteendeanalys, vilket sedermera 
utmynnade i en vårdplan och påbörjad behandling förutsatt att 
inklusionskriterierna fortsatt uppfylldes. För egenanmälda patienter med mildare 
problematik genomfördes M.I.N.I enbart vid behov, annars användes 
beteendeanalys som kartläggningsverktyg. Vid den kliniska bedömningen 
användes sedvanlig anamnesupptagning, M.I.N.I och/eller beteendeanalys samt 
skattningsskalor. 

Mätinstrument 
Förutom M.I.N.I. använde studien för- och eftermätning med skattningsskalorna 
Social Interaction Anxiety Scale (SIAS), Social Phobia Scale (SPS) respektive 
Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS). Då studien utfördes i en individualiserad 
klinisk verksamhet anpassad till den enskilda patientens behov, fylldes inte alla 
skalor i av samtliga patienter. Då deltagarantalet för respektive skala var begränsat 
insamlades även resultat från klinikens standardskalor för depression Psychical 
Health Questionare (PHQ-9) och generaliserat ångestsyndrom Generalized 
Anxiety Disorder Questionnaire (GAD-7) från klinikens standardbatteri som fyllts 
i av närmast samtliga deltagare.  

       M.I.N.I. 
Mini International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I) är en strukturerad 
intervju för diagnosticering av 17 kliniska syndrom såsom depressions- och 
ångestsyndrom på Axel I-skalan i enlighet med DSM-IV-TR och ICD-10. M.I.N.I 
syftar enligt Allgulander, Wærn, Humble, Andersch och Ågren (2009) till att öka 
noggrannheten och effektiviteten vid  bedömningen och uppföljningen av 
patienter. Avsnittet i M.I.N.I om social fobi bidrar till att utreda om patienten har 
social fobi samt om det rör sig om specifik social fobi eller generaliserad social 
fobi. Tröskelvärdet för generaliserad social fobi om rädsla eller undvikande av de 
flesta sociala situationer, anges i M.I.N.I till fyra eller fler. Exempel på sociala 
situationer som anges är: inleda eller underhålla en konversation, delta i 
smågrupper, träffa nya människor, tala inför personer i hög ställning, delta i fester, 
tala inför publik, äta med andra och använda offentliga toaletter. M.I.N.I uppvisar 
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acceptabel validitet och reliabilitet samt tar betydligt kortare tid att administrera 
än andra strukturerade instrument såsom Structured Clinical Interview for DSM-
IV-TR Axel I (SCID-I). M.I.N.I tar cirka 15 minuter att administrera för en van 
användare. Kappavärde som kan användas för att visa överensstämmelse mellan 
instrument, visar enbart måttlig överensstämmelse mellan M.I.N.I och SCID 
gällande diagnosticeringen av social fobi (Pinninti, Madison, Musser, & 
Rissmiller, 2003).  

       Självskattningsskalor för social fobi.  
Som komplement till M.I.N.I användes självskattningsskalor för social fobi. 
Självskattningsformulär är betydelsefulla av flera skäl. Enligt Turk, Heimberg och 
Magee (2008) kan de ge en mer rättvisande bild då personer med social fobi 
tenderar att skämmas och slätar över sin problematik vid muntliga 
bedömningssamtal, medan de kan ha enklare för att fylla i formulär i enskildhet. 
Självskattningsformulär gör det även möjligt att ange patientens svårighetsgrad i 
jämförelse med normativa data utifrån populationsgenomsnitt samt utvärdera 
behandlingsresultat baserat på för- och eftermätningar (Turk, Heimberg & Magee, 
2008). Enligt Heimberg, Liebowitz, Hope och Schneier (1995) fungerar 
självskattningsformulär via dator lika bra som muntlig skattning av kvalificerade 
intervjuare baserat på en korrelationsstudie. Flertalet självskattningsskalor mäter 
rädsla och undvikande av situationer vid social fobi. På WeMind användes 
företrädesvis Social Interaction Anxiety Scale (SIAS), Social Phobia Scale (SPS) 
och Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS). I några fall användes även Social 
Phobia Rating Scale (SPRS) som mäter hur plågsam den sociala fobin är för 
individen. 

Social Interaction Anxiety Scale (SIAS) och Social Phobia Scale (SPS) lanserades 
1989 som två kompletterande skalor för att mäta social ångest. SIAS utreder 
personens affektiva, beteendemässiga och kognitiva respons till situationer som 
kräver interaktion. SPS tar fasta på situationer som innebär att bli observerad av 
andra såsom att äta på restaurang. SIAS korrelerar högre med andra mått på social 
interaktion, medan SPS korrelerar med andra formulär som mäter rädsla i 
prestationssituationer. Både SIAS och SPS tillämpar en femgradig Likertskala 
från 0 till 4. Både SIAS och SPS uppvisar goda psykometriska förhållanden med 
hög intern konsistens för SIAS med Crohnbach alfa (.88 – .93) och SPS (.89 – 
.94). Test-retest korrelation koefficienter visar för SIAS (.86 – .9) och för SPS 
(.66 – .9; Mattick & Clarke, 1998). Carlbring (2013) har sammanställt normdata. 
Svenska normer för SIAS i allmänbefolkningen uppskattas till M=28.4 (SD=14.8) 
samt 12.8 (SD=8.9) för en frisk population utan social fobi. Svenska normer för 
SPS uppskattas till 6.4 (SD=7.4) för en frisk population utan social fobi.  

Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS) från 1987 var den första kliniskt-
administrerade skalan att utvärdera en bred spännvidd av sociala situationer. 
Skalan består av 24 påståenden, varav 13 relaterar till prestationssituationer och 
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11 interaktionssituationer (Heimberg, Liebowitz, Hope & Schneier, 1995). Varje 
påstående skattas på en fyrgradig Likertskala från 0 till 3 för rädsla respektive 
undvikande. Skalan ger de fyra subskalorna: prestationsrädsla, undvikande av 
prestation, social rädsla och socialt undvikande. LSAS finns även som 
självskattningsversion LSAS-SR. I stort uppvisar LSAS goda psykometriska 
egenskaper, med alfavärde .95 för intern konsistens och .6 korrelation med SPS 
respektive .72 med SIAS (Fresco et al., 2001). Utländska normer för ett 
amerikanskt befolkningsurval utan ångestproblematik uppgick enligt Carlbring 
(2013) till M=13.49 (SD=12.7). 

       Standardskalor depression och generaliserad ångest.  
Psychical Health Questionnaire (PHQ-9) för depression mäter svårighetsgrad på 
depression utifrån kriterierna i DSM-IV. Med en fyrgradig Likertskala mäts 
svårighetsgraden på symtomen baserat på hur många dagar personen haft de 
depressiva symtomen de senaste två veckorna, från inga till nästan varje dag. 
Totalpoängen uppgår till 27 och tröskelvärden för mild, måttlig, måttligt svår och 
svår depression anges till 5, 10, 15 och 20. PHQ-9 uppvisar en utmärkt intern 
reliabilitet med Cronbach alfa (.89; Kroenke, Spitzer & Williams, 2011).  

Generalized Anxiety Disorder Questionnaire (GAD-7) för ångest och generaliserat 
ångestsyndrom mäter somatiska symtom och svårighetsgrad på besvären. 
Självskattningsformulärets sju frågor besvaras med en fyrgradig Likertskala som 
avspeglar hur många dagar personen upplevt problemen de senaste två veckorna 
från inga till dagligen. Totalpoängen uppgår till 21 och tröskelvärden anges till 5 
för mild, 10 för måttlig och 15 för svår ångest. GAD-7 uppvisar såväl god intern 
reliabilitet med Cronbach alfa (.89 – .92) och test-retest reliabilitet (.83; Dear et 
al., 2011). 

Behandling 
Behandlingsmanualen utgjordes av David Clarks opublicerade behandlingsskrift 
”Cognitive Therapy for Social Phobia: Some Notes for Therapists” (Clark, 1997) 
som behandlarna tilldelats vid workshop med David Clark. Nedanstående 
beskrivning bygger på officiella artiklar även om jag också fått ta del av den 
opublicerade manualen genom mitt uppsatsarbete. Specialistmottagningens fokus 
för behandlingen låg på de inledande stegen med att utforma en idiosynkratisk 
modell, genomföra beteendeexperiment och exponering samt återkoppla med 
video-feedback samt omrikta uppmärksamheten, även om övriga delar såsom 
arbete med självbilden och antaganden också kunde tänkas ingå i det arbetet. 
Behandlingsprogrammet såsom det presenteras i officiella källor består av 
följande moment (Clark & Wells, 1995, Clark et al., 2003): 

* Framtagande av idiosynkratisk förklaringsmodell. Inledningsvis framställs en 
idiosynkratisk eller individuell förklaringsmodell till vad som vidmakthåller 
patientens sociala fobi, baserad på patientens egna tankar, bilder, fysiska symtom, 
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säkerhetsbeteenden och val av uppmärksamhetsfokus. Som underlag används 
Figur 1 som fylls i av terapeuten och patienten baserat på nyligen inträffade 
situationer som patienten upplevt som ångestfulla. Patienten får hjälp att se hur 
den sociala fobin vidmakthålls och hur kontraproduktiva säkerhetsbeteenden kan 
vara. 

* Beteendeexperiment baserat på säkerhetsbeteenden och självfokusering. Inför 
arbetet med att avveckla säkerhetsbeteenden ringar terapeuten först in vad 
patienten fruktar ska hända i hotfulla situationer och vad patienten gör för att 
förhindra det i form av säkerhetsbeteenden. Genom beteendeexperiment får 
patienten sedan uppleva och revidera hur säkerhetsbeteenden påverkar 
genomförandet. Patienten får utföra beteendeexperiment i form av rollspel och 
uppmanas inledningsvis inte ändra på något utan använda sina säkerhetsbeteenden 
och rikta fokus inåt. Därefter får patienten utföra rollspel utan sina 
säkerhetsbeteenden med uppmärksamheten riktad utåt.  

* Tydliggörande av verkligt socialt objekt med video-feedback. För att komma 
tillrätta med emotionellt resonerande och att personen använder inre sensationer 
snarare än balanserade både inre och yttre intryck för att utvärdera sin insats i en 
situation, används videoinspelning av beteendeexperimenten. Personen får före 
video-feedbacken ange hur hen tror att hen kommer framstå på videon. När 
videon sedan spelas upp kan en kognitiv omstrukturering komma till stånd genom 
att personen upplever den inspelade bilden av sig själv som mer rättvisande än den 
bild av sig själv som personen mentalt skapade i stunden utifrån sina känslor och 
negativa tankar. Video-feedback kan också visa att symtomen inte är lika synliga 
som personen tror eller får de katastrofala följder som personen förväntar sig.    

* Omfokusering av uppmärksamheten. Patienten uppmuntras att skifta 
uppmärksamhetsfokus utåt för att minska fokus på inre sensationer och istället bli 
mer närvarande i kontakten med omgivningen. Patienten kan få i uppgift att notera 
andra människors ögonfärg, klädstil, humör, etc. Terapeuten kan använda olika 
strategier för att få patienten att skifta fokus utåt som t ex sokratisk frågeteknik 
om paradoxer såsom hur det exempelvis kommer sig att personen kan uppleva sig 
osynlig i sociala sammanhang och samtidigt oroa sig för att alla lägger märke till 
personen. Omfokusering sker också med hjälp av ytterligare beteendeexperiment 
där den sociala miljön undersöks.  

* Undersökning av den sociala miljön med ytterligare experiment. Patienten får t 
ex undersöka om hen verkligen står i centrum för allas uppmärksamhet genom att 
lyfta blicken och räkna hur många som faktiskt noterar personen i en situation 
eller medvetet överdriva sina symtom för att se reaktionerna. Med skattningar före 
och efter experimenten får patienten undersökta om föreställningarna stämmer. 
Patienten genomför ytterligare experiment med rollspel och exponering in vivo 
där patienten uppmuntras släppa sina säkerhetsbeteenden. Patienten inleder med 



20 

 

att skatta hur troligt det är att patientens katastroftankar inträffar och får genom 
praktisk övning se om det händer.  

* Hantering av förväntansångest och post-mortem. Patienten ges insikt i 
mekanismerna bakom förväntansångest och post-mortem och hur ett starkt 
negativt känsloläge i en situation färgar av sig på minnesbilden såväl som kodar 
den djupare i hjärnan varför bearbetningen tar längre tid. Patienten 
medvetandegörs om de kognitiva nackdelarna med att upprepade tillfällen 
hemfalla åt förväntansångest och post-mortem-granskning och uppmuntras sedan 
att släppa dessa beteenden. 

* Förändring av självbilden. Terapeuten utmanar den självbild som patienten 
skapat av sig själv utifrån hur patienten tror sig uppfattas av andra. Patienten lär 
sig omvärdera sin självbild utifrån den realistiska bild som video-feedbacken visat 
samt genom att lära sig fokusera på framgångar och positiva sidor under 
exponeringen. Personen kan även uppmuntras att bredda sin beteenderepertoar 
genom att spela olika karaktärer, även om det kan riskera att bli ett 
säkerhetsbeteende i sig.      

* Förändring av grundantaganden. Sokratisk frågeteknik är central vid 
förändringen av resterande dysfunktionella antaganden. Frågor såsom ”Om en 
person tycker om dig och en annan inte, vem har då rätt?” kan rubba patientens 
tankebanor tillsammans med kognitiv omstrukturering. 

Deltagare med farmakologisk behandling träffade också psykiater för uppföljning 
av medicinering. Behandlingsformatet omfattade i enlighet med WeMinds praxis 
max 20 sessioner, med 16 individuella sessioner enligt programmet och möjlighet 
att även delta i ett antal övningstillfällen i grupp. Behandlingssessionerna uppgick 
till 45 min och genomfördes veckovis. Om patienten avbokade en tid bokades en 
ny in efter överenskommelse. Vid exponeringssessioner individuellt eller i grupp, 
användes normalt dubbelsessioner. Behandlingen avslutades efter 20 sessioner 
eller tidigare beroende på vad behandlare och patient ansåg lämpligt. Vid avslut 
bokades sexmånaders uppföljning och 12-månaders uppföljning in. 

Behandlare 
Samtliga behandlare var medarbetare på WeMinds mottagning i Stockholm och 
utförde behandlingen som en del i mottagningens ordinarie verksamhet. Totalt 16 
behandlare utförde behandlingen. Behandlarna var antingen legitimerade 
psykologer eller PTP-psykologer. Behandlarnas erfarenhet av psykoterapeutisk 
behandling varierade mellan 1 till 15 år (M=4.58 år, SD=3.64 år). Antalet 
patienter per behandlare var jämt fördelat med en till tre patienter var.  

Klinisk remission 
Huruvida patienten tillfrisknat från social fobi enligt DSM-IV vid 
behandlingsavslut grundades på behandlarens sammantagna kliniska bild med 
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stöd av skattningsskalor. Efter avslut administrerades patienten som antingen 
”Ingen diagnos efter avslutad behandling” (remission) eller ”Fortsatt diagnos efter 
avslutad behandling”.  

Datainsamling 
Datainsamlingen baserades på kodade listor utdragna från WeMinds databas. En 
sökning på samtliga patienter med primär diagnos social fobi som fyllt i 
diagnosspecifik för- och eftermätning låg till grund för den fortsatta 
datainsamlingen efter att patienter (kodnummer) som avböjt deltagande i 
forskning strukits. Från WeMinds webbapplikation hämtades behandlingsdata för 
självskattning av SIAS, SPS, LSAS, PHQ-9 och GAD-7, behandlingstid, 
behandlare, diagnoser före och efter behandling samt demografiska data såsom 
ålder, kön, civilstatus, utbildning och sysselsättning. Från journalsystemet Take 
Care hämtades kompletterande information om eventuella komorbida diagnoser 
och medicinering. Data överfördes till ett forskningsdokument som 
anonymiserades med ytterligare kodnyckel före datanalysen tog vid. Då studien 
var en behandlingsuppföljning som gjorts efter utförd behandling fanns inga 
möjligheter att kontrollera upplägg eller data. Datainsamlingen baserades på 
behandlarnas beskrivningar i journalformat och det kan inte uteslutas att andra 
interventioner genomförts. 

Dataanalys 
Analysen av behandlingseffekt grundade sig på 36 patientfall som behandlats 
baserat på Clark och Wells behandlingsprogram och fyllt i både för- och 
eftermätning med självskattningsformuläret för social fobi. Använda skalor var 
Social Interaction Anxiety Scale (SIAS) (n=24), Social Performance Scale (SPS) 
(n=21) eller Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS) (n=11). Huvudsakligt 
utfallsmått var grad av social fobi enligt skattningsskalorna för social fobi. Även 
klinikens standardiserade utfallsmått för grad av generell ångest GAD-7 (n=32) 
och grad av depression PHQ-9 (n=35) studerades. Förändringar i för- och 
eftermätningar analyserades med beroende t-test i statistikprogrammet SPSS. 
Effektstorleken angav inomgruppseffekt och beräknades med Cohen’s d enligt 
formeln: d=(µ1-µ0)/σ där µ utgjorde skalornas stickprovsmedelvärden före och 
efter behandling och sigma (σ) kvadratroten ur den poolade standardavvikelsen 
för respektive skala (√s²pool). Cohen’s d anger enligt Borg & Westerlund (2007) 
effektstyrka enligt följande tröskelvärden: .2 (liten), .5 (måttlig) och .8 (stor). 
Värdena för SIAS, SPS och LSAS jämfördes sedan med utfall från studier av 
individualbehandling baserad på Clark och Wells förklaringsmodell. Vid 
jämförelsen beräknades effektstorleken (ES) enligt formeln ES = (medelvärde 
före behandling – medelvärde efter behandling)/standardavvikelse före 
behandling.   

Även klinisk signifikant förbättring beräknades. Den kliniskt signifikanta 
förbättringen undersöktes genom normativ jämförelse av deltagarnas skalpoäng 
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efter behandling på skattningsskalorna för social fobi med gränsvärden baserade 
på normdata för social fobi för en frisk population. Medan statistisk signifikans 
anger en icke-slumpmässig förändring, visar klinisk signifikans vad som uppfattas 
som en av gemene man märkbar och meningsfull förändring (Ogles, Lunnen & 
Bonesteel, 2001). Jacobson och Truax (1995, refererad i Ogles, Lunnen & 
Bonesteel, 2001) utvecklade ursprungligen en metod för uträkning av klinisk 
signifikans baserad på ett reliabelt förändringsindex. I den aktuella studien 
användes en gångbar variant på Jacobson och Truax metod där en normativ 
jämförelse görs av skalpoäng efter behandling för varje skala och patient med 
gränsvärden för tillfrisknad (Ogles, Lunnen & Bonesteel, 2001). En klinisk 
signifikant förbättring anses uppnådd om patienten vid eftermätningstillfället 
befinner sig inom två standardavvikelser från en frisk populations medelvärde. 
Svenska normdata (Carlbring, 2013) för SIAS för en population utan social fobi 
uppskattas till 12.8 (SD=8.9) och för SPS 6.4 (SD=7.4) samt enligt amerikanska 
normdata för LSAS 13.49 (SD=12.7) då svenska normdata för LSAS saknas. 
Medelvärdet för den friska populationen adderades med två standardavvikelser för 
att nå gränsvärdet för klinisk signifikant förbättring, vilket således var 30.6 för 
SIAS, 21.1 för SPS och 38.9 för LSAS. 

Som utfallsmått användes även grad av remission i form av Ingen fortsatt 
diagnos/Fortsatt diagnos, som baserades på den samlade kliniska bedömningen av 
ansvarig behandlare enligt klinikens arbetsprinciper.  

I studien undersöktes även med efteranalyser för skalorna SIAS, SPS och LSAS 
om predicerande faktorer som typ av social fobi (generaliserad eller specifik), 
komorbid depression eller grad av initial social fobi kunde predicera 
behandlingsutfallet. Med multipel regressionsanalys undersöktes om det fanns 
något signifikant samband mellan de predicerande faktorerna och skalornas 
förändringspoäng.  

 

Resultat 

Patientflöde 
Antal patienter som under perioden 2008-01-01 till 2013-01-16 utreddes för 
huvuddiagnos social fobi uppgick till 291, varav 101 patienter gavs ett 
självskattningsformulär för social fobi som stöd för bedömningen som annars 
gjordes baserad på M.I.N.I, beteendeanalys och övrig klinisk bedömning. För en 
analys av behandlingseffekt krävs minst två mättillfällen. Antal patienter som vid 
upprepat tillfälle fyllde i självskattningsformulär för social fobi uppgick till 68, 
varav 19 avböjde deltagande i forskning. Antalet patienter som påbörjade 
behandling, medgav forskning och fyllde i självskattningsformuläret vid minst två 
tillfällen uppgick till 49, vilka efter en fördjupad genomgång av data minskade till 
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36 som kvalificerade för ytterligare analys med hänsyn till exklusions- och 
inklusionskriterierna. Av de 13 som exkluderades hade tre förändrat sin 
medicinering i betydande grad, t ex på eget initiativ. För tre utgjorde mätningarna 
inte för- och eftermätning. Två fick ändrad huvuddiagnos och fem avbröt 
behandlingen, t ex på grund av avflyttning.  

Analyserna av behandlingseffekt baseras på de patienter (n=36) som genomgått 
behandling för social fobi och fyllt i både för- och eftermätning med 
självskattningsformuläret SIAS, SPS eller LSAS. Av de 24 deltagare som fyllde i 
SIAS fyllde 71 procent (n=17) också i SPS och en procent (n=2) LSAS. Cirka 73 
procent (n=8) av de elva deltagare som fyllde i LSAS fyllde enbart i LSAS.  

Antalet behandlingssessioner uppgick i genomsnitt till 14,28 med en räckvidd på 
mellan 9 till 21 sessioner. Privatpatienter gick normalt något färre sessioner än 
patienter remitterade från Landstinget. Antalet behandlingssessioner räknades på 
sedvanligt sätt, d v s efter gjord anamnesupptagning. Behandlingsstart och avslut 
framgick av remissvar, webbapplikationen och/eller journalsystemet Take Care. 
Av de data som gick att avläsa i Take Care framgick att behandlingen normalt sett 
omfattade fem till sex av Clark och Wells manuals åtta moduler. Fördjupande 
moduler för förväntansångest och post-mortem-tankar samt antaganden användes 
i begränsad utsträckning. Beroende på patientens idiosynkratiska problematik 
varierade också vilken tonvikt som lades på t ex videoinspelning på kliniken 
respektive extern exponering in vivo. 

För 22 procent (n=8) av deltagarna genomfördes sexmånadersuppföljning med 
skattningsskala. Anledningar till att inte fler sexmåndersuppföljningar 
genomfördes var t ex att patienten avbokade, flyttade eller att kontakten övergick i 
läkarkontakt hos remitterande läkare. I några av fallen gjordes istället 
tremåndersuppföljningar inför t ex planerad avflyttning. Enbart enstaka 12-
månadersuppföljningar genomfördes och har sedermera införts som rutin. 

Undersökningsdeltagare 
Deltagarna i studien (n=36) bestod av 72 procent (n=26) kvinnor och 28 procent 
(n=10) män. Genomsnittlig medelålder vid behandlingsstart var 31.92 år 
(SD=8,64) med ett omfång mellan 19 och 49 år. Totalt 61 procent (n=22) av 
deltagarna hade terapivana då de tidigare gått i någon form av terapeutisk 
behandling. Av deltagarna var merparten, 78 procent, remitterade från 
Landstinget. 

Andelen patienter med komorbida diagnoser uppgick till 69 procent (n=25). 
Komorbida diagnoser gällde i huvudsak depression 58 procent (n=21), men även 
ångesttillstånd såsom generaliserat ångestsyndrom 11 procent (n=4). Av 
deltagarna använde 58 procent (n=21) psykofarmakologisk medicinering. Cirka 
52 procent använde (n=19) antidepressiva mediciner och 17 procent (n=6) 
ångestreducerande mediciner. Doseringen hölls stabil från start för 28 procent 
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(n=10) av deltagarna, medan 25 procent (n=9) fick nyinsatt eller förändrad dos av 
medicinen. Av deltagarna hade 67 procent (n=24) eftergymnasial utbildning och 
47 procent (n=17) levde i ensamhushåll. Deltagarna var antingen, anställda (56 
%), egna företagare (10 %), studerande (17 %) eller arbetslösa (17 %). Merparten 
av deltagarna 61 procent (n=22), angav att sysselsättningen eller brist på sådan 
inte påverkade problembilden. Ärftlighet fanns hos 67 procent (n=24) av 
deltagarna i form av att en närstående släkting lidit av något depressions- eller 
ångesttillstånd. Cirka 28 procent (n=10) av deltagarna hade en fysisk nedsättning 
såsom t ex IBS eller astma, utan uppgiven inverkan på problembilden.  

Behandlingsresultat 
Beroende t-test visade signifikanta resultat för förändringen mellan patienternas 
genomsnittliga grad av social fobi före och efter behandling mätt med 
självskattningsformulären SIAS t₂₃=8.6 (p<.001), SPS t₂₀=7.1 (p<.001) och 
LSAS t₁₀=4.7 (p<.001). Även mottagningens standardformulär för ångest 
respektive depression visade signifikant förbättring, GAD-7 t₃₁=6.9 (p<.001) och 
PHQ-9 t₃₄=10.2 (p<.001). En alfanivå av fem procent användes vid 
signifikansprövningen. Som effektmått användes Cohen’s d som visade stora 
effekter (d=1.0–1.7; se Tabell 1). 

Tabell 1. Grad av social fobi, ångest och depression före respektive efter 
behandling samt effektstyrka. 

 

Notera: SIAS = Social Interaction Anxiety Scale, SPS = Social Performance Scale, LSAS = Liebowitz Social Anxiety 
Scale, GAD-7 = General Anxiety Disorder Questionnaire, PHQ-9 = Psychical Health Questionnaire. M = Medelvärde.  
SD = Standardavvikelse. Effekt Cohen’s d = effektstyrka beräknat som d=(µ1-µ0)/σ. 

       Klinisk signifikant förbättring. 
I den aktuella studien uppnåddes gränsvärdet för en kliniskt signifikant förbättring 
av 71 procent av deltagarna för SIAS, 71 procent för SPS och 73 procent för 
LSAS, vilket utgör höga andelar i jämförelse med andra studier såsom McEvoy 
(2007). Sammantaget uppnåddes signifikant klinisk förbättring av 78 procent av 
deltagarna på någon av skalorna. 

       Remission. 
Andelen av deltagarna i den aktuella studien som bedömdes vara i remission efter 
behandling uppgick till 75 procent, medan 25 procent hade fortsatt diagnos, 
baserat på klinisk bedömning av respektive huvudbehandlare. 

Utfallsmått Förmätning M (SD) Eftermätning M 
(SD) 

Effekt Cohen’s d 
SIAS (n=24) 52.4 (12.1) 30.5 (13.6) 1.7 
SPS (n=21) 35.0 (13.6) 18.3 (19.5) 1.0 
LSAS (n=11) 65.1 (13.6) 38.7 (21.7) 1.5 
GAD-7 
(n=32) 

10.2 (5.0) 4.1 (3.8) 1.4 
PHQ-9 
(n=34) 

11.7 (5.0) 4.4 (3.8) 1.6 
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       Prediktorer.  
Multipel regressionsanalys användes för att undersöka om de valda prediktorerna: 
typ av social fobi, komorbid depression och initial grad av social fobi bidrog till 
behandlingsutfallet. Prediktorna prövades samtidigt för respektive skala och 
förändringspoäng utgjorde beroende variabel. Prediktorerna bidrog inte med 
någon signifikant förklaring av varians för förändringspoäng SIAS (r²=.23, 
p=.14), SPS (r²=.03, p=.92) eller LSAS (r²=.27, p=.51). Betavärdenas intervall 
var för SIAS (β=-.35 – 0,29), SPS (β=.04 – .12) och LSAS (β=-.49 – .20). 

       Effektjämförelse. 
I Tabell 2 jämförs den aktuella studiens mätresultat för skalorna SIAS, SPS och 
LSAS med internationella och svenska randomiserade kontrollerade 
behandlingsstudier baserade på Clark och Wells förklaringsmodell. Den aktuella 
studien uppvisar effektstyrkor som ligger i det övre skiktet av jämförelsestudierna. 
Jämförbarheten begränsas av att övriga studier är efficacy-studier och utförda 
enligt Intention-to-treat-modellen, även om jämförelse mellan metoder är möjlig 
(Lincoln et al., 2003).   

Tabell 2. Resultatjämförelse andra studier, för- och eftermätning samt 
effektstyrka.  

Notera: SIAS = Social Interaction Anxiety Scale, SPS = Social Performance Scale, LSAS = Liebowitz Social Anxiety 
Scale. M = Medelvärde. SD = Standardavvikelse. ES, effektstyrka enligt ES = M före behandling - M efter behandling/SD 
före behandling. Jämförelsestudierna var efficacy-studier och utförda enligt Intention-to-treat. Antalet deltagare för den 
individuella kognitiva terapibetingelsen uppgick till: Aktuell studie (2013) n =36, Clark et al. (2003) n = 20; Stangier et al. 
(2003) n = 24; Clark et al. (2006) n = 21; Mörtberg et al. (2007) n = 32; Tashnizi (2010) n = 17; SOFIE-I (2003) n = 30.  

 

 

Studie SIAS  SPS  LSAS  
 M   M  M   
 (SD)   (SD)  (SD)   
 Före Efter ES Före Efter ES Före Efter ES 
Aktuell studie (2013) 52.4 30.5 1.8 35.0 18.3 1.2 65.1 38.7 1.9 
 (12.1) (13.6)  (13.6) (19.5)  (13.6) (21.7)  
Clark et al. (2003) 48.3 24.5 1.9 30.2 10.9 1.3 78.7 35.4 1.7 
 (12.3) (13.8)  (14.8) (11.4)  (25.6) (22.9)  
Stangier et al. (2003) 44.9 36.1 0.8 30.7 21.5 0.9 - 

 

- - 
 (10.8) (14.8)  (10.2) (12.6)     
Clark et al. (2006) 43.6 18.2 1.4 29.3 9.0 1.5 74.8 28.0 1.9 
 (17.8) (10.0)  (13.5) (6.0)  (24.1) (17.7)  
Mörtberg et al. (2007) 51.6 37.8 0.9 37.9 21.5 1.3 81.8 51.3 1.4 
 (15.5) (17.7)  (12.5) (13.8)  (21.1) (27.9)  
Tashnizi (2010) 44.5 26.4 1.1 35.4 16.7 0.8 65.5 39.5 1.1 
 (16.1) (14.1)  (22.0) (10.8)  (24.5) (16.3)  
SOFIE-I (2003)   44.4 27.3 1.1 35.8 20.7 0.9 68.5 45.6 1.0 
 (16.1) (13.4)  (16.7) (14.8)  (22.5) (25.1)  
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Diskussion 

Evidensbaserad psykologisk behandling är idag tongivande i vården och det finns 
ett fortsatt behov av att undersöka i vilken grad behandlingsresultat från 
randomiserade kontrollerade studier kan generaliseras till naturliga vårdmiljöer 
(Gaston et al., 2006). Den aktuella studien syftade till att gentemot randomiserade 
kontrollerade studier utvärdera KBT-behandling baserad på Clark och Wells 
(1995) förklaringsmodell för social fobi utförd inom öppenpsykiatrisk rutinvård. 
Studiens utfallsmått på skalor för social fobi, depression och ångest visade 
signifikant förbättring. Stark effektstyrka uppvisades på samtliga skalor, i nivå 
med jämförda studier. Kliniskt signifikant förbättring baserat på normdata för en 
frisk population, uppnåddes av en hög andel undersökningsdeltagare. Även antalet 
deltagare i remission låg på en hög nivå, i paritet med den kliniskt signifikanta 
förbättringen. Vidare undersökte studien om predicerande faktorer bidrog till 
behandlingseffekten, men inga signifikanta resultat kunde påvisas.  

Genomförandet av behandlingen såg delvis annorlunda ut i en praktisk verklighet. 
I den aktuella studien låg fokus vid behandlingen i en klinisk miljö med Clark och 
Wells förklaringsmodell för social fobi på beteendeexperiment och video-
feedback. Hantering av post-mortem adresserades sällan vid behandlingen, vilket 
förklarades av att det sågs som en kompletterande modul. Kanske går en 
förklaring också att finna i hur Clark och Wells grafiska modell är utformad. Vid 
implementeringen av Clark och Wells förklaringsmodell vid behandling ingår åtta 
moduler, varav hantering av förväntansångest- och post-mortem inte finns 
inkluderad i den gängse grafiska mallen för en idiosynkratisk modell (se figur 1) 
som används vid behandling.  

På kliniken lades betoningen vid en samlad klinisk bedömning vid 
diagnosticeringen, vilket kan anses fruktbart vid en heterogen diagnos med hög 
komorbiditet där erfarenhet och kompetens bidrar till möjligheterna att ställa en 
korrekt diagnos. Det innebar emellertid att för- och eftermätning med skalor 
användes i begränsad omfattning och studiens design visade sig svårgenomförbar. 
En försvårande omständighet med att prova resultaten från randomiserade 
kontrollerade studier i en klinisk verksamhet utgörs även av svårigheterna att hålla 
medicineringen stabil i en praktisk verksamhet där målet är att ge patienterna en 
adekvat vård. Dosförändringar gjordes under studiens gång och det kan inte 
uteslutas att dessa påverkade behandlingseffekten. Vidare försvårades en analys 
av långtidseffekten av att det inte rutinmässigt går att genomföra sexmånaders 
eller 12-månaders uppföljningar i en klinisk verksamhet. Patienter flyttar eller 
avsäger sig av andra skäl möjligheten till återbesök.  

Metoddiskussion 
Reliabiliteten på de skalor som användes ansågs god då skalorna är välbeforskade 
och uppvisar goda psykometriska egenskaper. Användandet av för- och 
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eftermätning med skalor som mäter behandlingseffekt kan anses ge studien god 
reliabilitet. Att genomföra en behandlingsuppföljning av redan insamlade data 
medförde emellertid svårigheter på flera sätt då det inte gick att kontrollera hur 
data samlats in. Redan studiens design, att med effectiveness-studie och 
completer-analys mäta behandlingseffekt, blev problematisk att genomföra då 
patientunderlaget som fyllt i både för- och eftermätning gällande social fobi, 
visade sig begränsat. Då mottagningens standardbatteri på sedvanligt sätt inte 
omfattade självskattningsformulär för social fobi och det inte heller fanns något 
rutinmässigt förfarande på mottagningen att använda sig av 
självskattningsformulären för social fobi vid både behandlingsstart och slut, 
begränsades antalet deltagare i studien. Att genomföra en intention-to-treat analys 
hade emellertid medfört omfattade risker att ta med patienter som fallit bort av 
betydande skäl. Completer-analys valdes för att studiedeltagarna skulle avspegla 
de som faktisk fick behandling för social fobi. För att få fler deltagare i studien 
övervägdes att istället använda standardbatteriets självskattningsskalor för 
ångestsyndrom och depression, men då dessa skalor inte avser social fobi 
användes skattningsskalorna för social fobi. 

I studien jämförs resultat baserade på completer-analys med studier baserade på 
intention-to-treat, och det faller sig naturligt att den aktuella studien uppvisade 
stark effektstyrka i jämförelse med övriga studier då samtliga 
undersökningsdeltagare i den aktuella studien bidrog med en positiv förändring 
mellan för- och eftermätning. Jämförelsen anses emellertid möjlig då 
ursprungsstudierna av Clark & Wells (2003; 2006) hade inget respektive ett 
avhopp för KBT-betingelsen under studiernas gång och därmed uppvisade 
liknande förutsättningar som vid completer-analys.    

Effectiveness-studier innebär till sin natur en lägre intern validitet än 
randomiserade kontrollerade studier. Vad gäller validiteten påverkades den av att 
behandlingen sällan omfattade samtliga steg i Clark och Wells 
behandlingsprogram, vilket emellertid ligger i behandlingens natur då den är 
idiosynkratisk och ska baseras på patientens behov. Det inverkade även på 
validiteten att studien baserades på redan insamlat material i form av de 
kortfattade anteckningar som journalanteckningar innebär. Då det inte rörde sig 
om en kontrollerad studie var det vidare inte möjligt att under behandlingens gång 
kontrollera innehållet eller följsamheten till behandlingsprogrammet. Validitet 
påverkas även av när mättillfällena genomförts. Då patienterna själva kunde välja 
att antingen använda mottagningens webbapplikation eller fylla i pappersformulär 
som sedan administreras av mottagningen kan datumen för registrering skifta. 
Optimalt vore om förmätning gjordes före behandlingsstart vid första kontakt med 
mottagningen, men datum för förmätning har varierat under bedömningsfasen. 
Eftermätningarna gjordes ofta i samband med avslut, men även där kunde 
variationer förekomma. Validiteten påverkades även av att 58 procent fick 
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kombinerad psykofarmakologisk behandling och kognitiv beteendeterapeutisk 
behandling samt att 25 procent fick medicineringen justerad efter hand. Då 
studien saknade kontrollgrupp och deltagarna inte randomiserades, kunde det inte 
avgöras om behandlingen i sig ledde till patienternas förbättring eftersom det inte 
gick att kontrollera för ovidkommande variabler såsom årstidsfaktorer eller annat. 
Social fobi kan variera över tid och situation, även om diagnosen ofta också har 
ett kroniskt förlopp vid generaliserad social fobi. Upprepad exponering lindrar 
social fobi och det framgick i studien inte om patienterna t ex på egen hand 
tillämpade alternativa behandlingsmetoder.  

Då självskattningsskalor utgjorde ett begränsat underlag vid bedömningen och 
M.I.N.I vägde tyngre som bedömningsunderlag på kliniken är det möjligt att 
studien kunde ha utformats annorlunda. Ett alternativ hade kunnat vara att 
närmare undersöka subdiagnoserna generaliserad social fobi och specifik social 
fobi i förhållande till remission för att på så sätt undersöka om Clark och Wells 
behandlingsprogram gav likartade resultat för båda subdiagnoser. Det hade då fått 
baseras på kategorier snarare än på förändringspoäng. Subkategorierna 
undersöktes även i den aktuella studien, men ingen signifikant skillnad framkom. 
Vidare användes M.I.N.I i begränsad omfattning som diagnosticeringsverktyg. 

Gällande extern validitet har Lincoln (2003) påvisat att det är möjligt att 
generalisera mellan efficacy- och effectiveness-studier då liknande effektstorlekar 
uppmätts. I den aktuella studien kunde emellertid inte det begränsade 
deltagarunderlaget anses fullt representativt för patientgruppen.  

Allmän diskussion 
Att genomföra effectiveness-studier i en klinisk verklighet är angeläget för att 
prova efficacy-studiers forskningsresultat i en klinisk verksamhet. Effektmätning 
baserat på skalor innebär mätning med reliabla verktyg, men kräver tillgång på 
skaldata. Självskattningsformulär för social fobi ingår i dagsläget normalt inte i de 
standardpaket som delas ut till blivande patienter på psykiatriska mottagningar. 
Mot bakgrund av att social fobi är en högprevalent diagnos som dessutom ofta 
föregår andra diagnoser visar studiens teoretiska genomgång att 
skattningsskalorna för social fobi skulle kunna fylla en central funktion även i ett 
standardbatteri. Arbetet med datainsamligen i den aktuella studien visade att 
tillgången på data hade varit högre om diagnosen tillhört de diagnoser som mäts 
med en verksamhets standardskalor såsom depression eller ångestsyndrom. 
Möjligheterna till fördjupad analys och slutsatser skulle även gynnas om enhetliga 
självskattningsformulär användes istället för som för social fobi flertalet (SIAS, 
LSAS och SPS) eftersom datamängden i den aktuella studien fördelades på olika 
skalor. Senare års forskningsarbete med att komprimera skalorna för social fobi i 
ett enda formulär såsom SIPS, ger möjligheter att se över hur ett formulär för 
social fobi kan ingå i standardbatteriet inom psykiatrin framöver. Det tycks också 
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anmärkningsvärt att det enbart råder en måttlig överensstämmelse mellan M.I.N.I 
och SCID gällande diagnosticeringen av social fobi. 

Mycket har hänt på forskningsfältet för social fobi under resan från fobi till 
ångestsyndrom. Diagnosen kallas i allt större omfattning för social ångeststörning. 
Förarbetet till DSM-5 belyser diagnosens kärna med den grundläggande rädslan 
för att utvärderas av andra och de uttryck den rädslan tar (Bögels et al., 2010). 
Senare tids forskning uppvisar en heterogen diagnos med mångfacetterade uttryck 
från självvald isolering till uppsökande impulsivitet (Kashdan, McKnight, Richey 
& Hofmann, 2009). Betydelsen av en idiosynkratisk behandlingsmodell som 
passar den enskilde individen består och på senare år har t ex gränsen mellan 
gruppbehandling och individuell behandling suddats ut. Det kan inte uteslutas att 
ytterligare format, moduler och behandlingsinriktningar utformas som möter den 
enskilda patientens behov. En annan aspekt som diskuterats inom forskningen är 
förhållningssättet angående sociala färdigheter (Huppert, Roth & Foa, 2003). 
Social färdighetsträning har visat sig mycket verksamt vid social fobi med 
effektstyrkor på .83 (Atacurk, Cuijpers, van Straten & de Graaf, 2009). Olika 
behandlingsmetoder såsom interpersonell terapi, exponering, kognitiv 
omstrukturering och psykofarmaka visar alla god effekt, även om forskningen 
fortsatt undersöker vilken behandling eller kombination som kan ge störst effekt 
för den enskilde patienten. Forskningen undersöker t ex hur kunskap om 
prediktorer kan bidra till att den enskilde patienten får en behandling anpassad till 
sina behov. I den aktuella studien undersöktes prediktorerna subtyp av social fobi, 
komorbid depression och initial grad av social fobi. Förutsatt ett större 
dataunderlag hade fler prediktorer kunnat undersökas såsom demografiska 
variabler som socialt nätverk, kliniska karaktäristiska gällande ytterligare 
komorbiditet och processvariabler såsom patienternas sessionsdeltagande 
(Hedman et al., 2012). Forskningen studerar fortsatt vilka prediktorer som har 
betydelse och än så länge utgör svårighetsgrad av social fobi en reliabel prediktor 
för behandlingsutfall (Otto, Hearon, Safren & Steven, 2010).  

Clark och Wells förklaringsmodell har visat sig ligga till grund för en effektiv 
behandlingsmetod för social fobi även om också andra förklaringsmodeller finns. 
Forskningen inom social fobi undersöker fortsatt vidmakthållandeprocesserna 
(Mörtberg, 2006) och olika behandlingsinriktningar har utvecklats. Den samlade 
forskningsfronten visar att det antingen saknas förutsättningar för en enhetlig 
behandlingsmetod som fungerar för den heterogena patientgruppen social fobi 
eller att behandlingsmetoderna behöver utvecklas för att bättre möta patienternas 
individuella behov (Mörtberg, 2006). Ett led i en ökad flexibilitet vid valet av 
behandlingsform är att gruppformatet baserat på Rapee och Heimbergs modell nu 
också finns i individuellt format (Hope, Heimberg & Turk, 2010) och att kliniker 
som WeMind som tillämpar det individuella formatet också använder 
gruppsessioner som komplement.  
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Slutsatser  
Den aktuella studien visade en god behandlingseffekt i en klinisk verksamhet för 
Clark och Wells behandlingsprogram för social fobi med en effektstyrka mellan 
1.0 och 1.7 baserat på skalorna SIAS, SPS och LSAS. En kliniskt signifikant 
förbättring baserat på normdata för en frisk population uppnåddes av en hög 
andel, 78 procent av deltagarna. Diagnosticering av social fobi förutsätter en 
samlad klinisk bedömning som också tar hänsyn till anamnes och 
funktionsförmåga. Med utgångspunkt i en samlad klinisk bedömning var 75 
procent av deltagarna i studien i remission vid behandlingsslut. Det begränsade 
deltagarunderlag som fanns att tillgå medförde begränsad generaliserbarhet av 
studiens resultat. Då studien saknade kontrollgrupp och inte var randomiserad 
kunde inte heller några kausala samband mellan behandling och effekt dras. Av 
arbetet med studien framgick emellertid faktorer som kan underlätta en framtida 
prövning av Clark och Wells förklaringsmodell i kliniska verksamheter såsom: 
framtida inkludering av en kondenserad självskattningsskala för social fobi i 
standardbatteriet eller användning av enhetliga skattningsskalor för social fobi 
samt en undersökningsdesign baserad på remission för fler 
undersökningsdeltagare. Studien påvisade även betydelsen av kunskap om social 
fobi hos kliniska bedömare och tillförlitliga bedömningsverktyg för att patienter 
ska få tidig, adekvat behandling före komorbida diagnoser såsom depression tar 
vid. Då diagnosen social fobi är högprevalent och forskningsfältet fortsatt öppet 
finns möjligheter att förfina såväl bedömningsverktyg som behandlingsmoduler 
för den heterogena diagnosen social fobi. Framtida forskningsförslag kan vara: 
prövning av kondenserade skalor för social fobi gentemot de etablerade skalorna 
SIAS, SPS och LSAS, prövning av M.I.N.I gentemot SCID som 
diagnosticeringsverktyg samt vidareutveckling av Clark & Wells 
förklaringsmodell för social fobi gällande förväntansångest och post-mortem 
granskning.      
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