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Anders Håkansson 

 
 

Social ångeststörning (SAD) är ett ångestsyndrom som orsakar stor 
funktionsnedsättning och försämrad livskvalitet. I föreliggande studie presenteras 
förklaringsmodeller till SAD med fokus på temperamentsforskning och reinforcement 
sensitivity theory (RST). Syftet var att genom explorativ faktoranalys identifiera latenta 
variabler i frågeformuläret ”Hur man var som barn” (HMVSB), som administrerats i en 
klinisk population (n= 100) och i en kontrollgrupp (n= 246). Faktoranalysen extraherade 
två faktorer som döptes till beteendeinhibering (BI) respektive beteendeaktivering (BA). 
Ett andra syfte var att jämföra den kliniska populationen med kontrollgruppen avseende 
de extraherade faktorerna. Resultaten visade att HMVSB uppvisade god intern 
konsistens och tillfredsställande instrumentell reliabilitet. Vissa signifikanta 
korrelationer mellan HMVSB och jämförda skattningsformulär vid SAD erhölls. 
Gruppjämförelserna visade att den kliniska gruppen var signifikant mer 
beteendeinhiberad och mer beteendeaktiverad som barn. En subgrupp med generaliserad 
SAD var både signifikant mer beteendeaktiverad och beteendeinhiberad som barn. 
Subgruppen med specifik SAD skilde sig ej signifikant från kontrollgruppen. Studien 
manar till att beakta temperamentala faktorer vid SAD där kombinationen hög BI och 
hög BA skulle kunna korrelera med allvarligare klinisk bild. 

 
Syftet med denna studie var att genom faktoranalys undersöka vilka underliggande faktorer som 
fanns i formuläret HMVSB. Studien ämnade även jämföra en klinisk population (n=100) med en 
kontrollgrupp (n=246) huruvida de skilde sig signifikant åt avseende de faktorer som extraherades 
vid en faktoranalys av HMVSB. 
 
Social ångeststörning, SAD (Social Anxiety Disorder, sve. social ångeststörning)1 även kallat 
”social fobi”, innebär en intensiv rädsla för att bli granskad eller bortgjord i situationer där 
personen riskerar att dra till sig andras uppmärksamhet. Rädslan leder till att ångestframkallande 
situationer där personen står i fokus för andras uppmärksamhet undviks eller uthärdas under 
påtagligt obehag. Ibland används även flykt- eller säkerhetsbeteenden (t.ex. betablockerare, 
lugnande läkemedel eller kosmetika) i syfte att maskera, dämpa eller minska ångestsymtom 
(American Psychiatric Association, 2002; Mörtberg, 2013).  

Psykologisk temperamentsforskning postulerar att individer med SAD i större utsträckning har en 
medfödd biologiskt/genetiskt grundad sårbarhet i form av temperamentsdraget beteendeinhibering 
(BI, behavioral inhibition; Hayward, Killen, Kraemer & Taylor, 1998; Schwartz, Snidman & 
Kagan, 1999; Clauss & Blackford, 2012). BI är ett psykologiskt konstrukt som utgörs av en 
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1 Förkortningar som används i uppsatsen återfinns i Appendix 1. 
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konstellation av beteenden som har såväl en beteendemässig- som en fysiologisk komponent. 
Cirka 15-20 % av alla barn beräknas vara extremt beteendeinhiberade (Clauss & Blackford, 2012). 
BI hos barn visar sig i försiktighet, ökad vigilans, tillbakadragenhet och ett visst mått av rädsla och 
oro för obekanta personer och situationer. Motsatsen benämns beteendeaktivering, BA (Bohlin, 
Bengtsgård & Andersson, 2000; Kagan, 2010; Brumariu & Kerns, 2010). Temperamentsdraget BI 
kan fungera som moderator för huruvida ett barn senare utvecklar SAD eller inte (Chronis-
Tuscano, Degnan, Pine, Perez-Edgar, Henderson, Diaz, & Fox, 2009; Kagan, 2010; Brumariu & 
Kerns, 2010; Clauss & Blackford, 2012; Stein & Stein, 2008). BI under barndomen tycks därmed 
utgöra en specifik riskfaktor för SAD (Rotge, Grabot, Aouizerate, Pélissolo, Lépine, & Tignol, 
2011). Extrem BI hos barn kan sägas vara en relativt objektivt identifierbar endofenotyp 
(neuropsykologisk markör) som föreligger innan debuten av ångeststörningar som oftast utvecklas 
i adolescensen/vuxenlivet (Barker, Reeb-Sutherland, Bethany & Fox, 2014). Den estimerade 
debutåldern av SAD brukar anges till mellan 10 och 13 års ålder (Rapee & Spence, 2004) medan 
extrem BI i experiment har observerats från cirka 9 månaders ålder (Kagan & Snidman, 1991).  

I en metaanalys av Clauss och Blackford (2012) beräknades oddskvoten för barn med extrem grad 
av BI att utveckla SAD som vuxna till 7,59 (p < .01) jämfört med en kontrollgrupp. Även sedan 
justering gjorts för psykosociala faktorer och föräldrapåverkan i form av psykopatologi hos 
föräldern var den förhöjda risken signifikant (Clauss & Blackford, 2012). Extremt 
beteendeinhiberade barn utvecklar dock inte alltid SAD och vuxna med SAD var inte alltid 
extremt beteendeinhiberade som barn; det är dock angeläget att närmare studera hur en eventuell 
koppling ser ut genom att jämföra en klinisk grupp individer med SAD med en kontrollgrupp. Om 
vuxna med SAD anser sig ha varit mer beteendeinhiberade som barn jämfört med en 
kontrollgrupp skulle det kunna utgöra ytterligare empiriskt stöd för tesen att BI som barn 
korrelerar med SAD som vuxen.  

Kombinationen hög BI och hög BA tycks korrelera med ökad förekomst av barnpsykopatologi 
(Bohlin et al., 2000) Hos en grupp vuxna individer med SAD har det visats att hög BI i 
kombination med låg eller hög BA utgör identifierbara subgrupper med svårare social ångest, mer 
psykiatrisk komorbiditet och sämre behandlingsutfall (Mörtberg, Tillfors, van Zalk & Kerr, 2014, 
i press). Det är i sammanhanget viktigt att studera psykometriska egenskaper hos det redan 
använda frågeformuläret ”Hur man var som barn” (HMVSB), eftersom det är oklart om de 
underliggande konstrukten förmår fånga BI respektive BA.  

Social ångeststörning, SAD 
Enligt DSM-IV-TR (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 2002) kännetecknas 
SAD av 

 ”en uttalad och bestående rädsla för en eller flera olika sociala situationer eller 
prestationssituationer som innebär exponering för okända människor eller risk för kritisk 
granskning av andra. Detta grundar sig i en rädsla för att bete sig på ett förödmjukande eller 
pinsamt sätt eller visa symtom på ångest” (American Psychiatric Association, 2002, sid. 
157-158).  

Fullständiga diagnoskriterier för SAD återges i Appendix 2. I den senaste utgåvan av 
diagnosmanualen DSM, DSM-5, benämns tillståndet ”social ångeststörning” istället för ”social 
fobi”. Detta eftersom man i DSM-5 vill betona att ångesten tar sig uttryck i ett flertal situationer 
vilka ofta genomlids, snarare än att vara kopplad till ett antal specifika situationer som undviks 
(American Psychiatric Association, 2013a; American Psychiatric Association, 2013b; Bögels & 
Stein i Andrews et al., 2009). 

I DSM-IV-TR kategoriseras SAD i två subtyper. En generaliserad subtyp som innebär ångest och 
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undvikande i ett flertal sociala situationer, samt en specifik subtyp som innebär ångest och 
undvikande i en eller ett fåtal sociala situationer (American Psychiatric Association, 2002). I 
förevarande arbete kommer begreppet SAD huvudsakligen referera till SAD av generaliserad 
subtyp om inte annat anges. För att diagnosen SAD skall vara berättigad bör symtomen innebära 
en kliniskt signifikant funktionsnedsättning i en eller flera domäner i en individs liv, t.ex. studier, 
relationer och arbetsliv och även orsaka subjektivt lidande eller obehag (American Psychiatric 
Association, 2002; Wong, Sarver & Beidel, 2011). SAD korrelerar med en låg grad av livskvalitet 
i flertalet livsdomäner mätt med ”Quality of Life Inventory” (QOLI; Frisch, Cornell, Villanueva & 
Retzlaff, 1992) och en hög grad av komorbiditet med andra psykiatriska störningar (Olatunji, 
Cisler & Tolin, 2007; Aderka, Hofmann, Nickerson, Hermesh, Gilboa-Schechtman, & Marom, 
2012). Förekomsten av SAD medför även en statistiskt förhöjd suicidrisk (Clauss & Blackford, 
2012). Individer med SAD är oftare ogifta, har en lägre utbildningsnivå, har lägre lön och saknar 
ofta socialt stöd (Furmark, 2002). I en svensk epidemiologisk studie som undersökte 
punktprevalensen av SAD beräknades den till 15 % (Furmark, Tillfors, Everz, Marteinsdottir, 
Gefvert & Fredrikson, 1999; Öhman & Rück, 2010) vilket gör SAD till den näst vanligaste 
ångeststörningen efter specifik fobi (Mörtberg, 2013). I kliniska populationer är SAD den 
vanligaste ångeststörningen hos såväl barn som vuxna (Bögels & Stein i Andrews et al., 2009). 
Likaså bidrar patientgruppens obenägenhet att söka hjälp till att mörkertalet beräknas vara stort 
och att SAD anses vara ett underdiagnostiserat syndrom (Öhman & Rück, 2010). Vid en 
beräkning av livstidsprevalensen i västvärlden av SAD varierar siffrorna mellan 7-13 % (Furmark, 
2002; Bögels & Stein i Andrews et al., 2009).  

Differentialdiagnostik 
Övergående blygsel och social ångest hör ofta till en normal utveckling och behöver inte 
nödvändigtvis utgöra hinder i en individs liv (Ollendick & Hirshfeld-Becker, 2002). Dock kan 
blygsel, skygghet, social ångest, specifik respektive generell SAD samt fobisk 
personlighetsstörning ses som tillstånd längs ett tänkt kontinuum av ökande svårighetsgrad där 
SAD och fobisk personlighetsstörning medför kliniskt signifikant funktionsnedsättning och 
därmed kan vara föremål för diagnosticering och behandling (Rapee & Heimberg, 1997). Den 
kategoriska uppdelningen i två subtyper och demarkationspunkten mellan SAD och fobisk 
personlighetsstörning tycks inte vara helt klarlagd (Tillfors, Furmark, Ekselius, & Fredrikson, 
2004); skillnaden mellan SAD och fobisk personlighetsstörning är snarare kvantitativ än kvalitativ 
till sin natur där fobisk personlighetsstörning skulle kunna betraktas som extremt 
funktionsnedsättande generaliserad SAD (Widiger i Crozier & Alden, 2001; Bögels, Alden, 
Beidel, Clark, Pine, Stein & Voncken, 2010). Individer med SAD utgör en heterogen patientgrupp 
där det är vanligt med överlappande diagnoser (Bögels & Stein i Andrews et al., 2009; Turk, 
Heimberg & Magee, 2008; Stein & Stein, 2008). De vanligaste komorbida tillstånden, vilka 
förekommer hos cirka 70-80 % av patienter med SAD, är förutom andra ångeststörningar 
depression och substansmissbruk. Patienter söker ofta hjälp först när komorbida psykiatriska 
syndrom i form av t.ex. depression har blivit pålagringar till SAD (Wittchen & Fehm, 2003; Turk, 
Heimberg & Magee, 2008; Furmark, 2002; Kessler, 2003). SAD föregår ofta senare episoder av 
egentlig depression (Naragon-Gainey, Rutter, & Brown, 2014) Figur 1 illustrerar en del av den 
psykiatriska komorbiditeten vid SAD enligt Stein och Stein (2008).  



 4 

 
Figur 1. Stein och Steins modell för komorbiditet vid SAD. Översättning av figur i Stein och 
Stein, 2008, s. 1118. 
 

Teorier kring etiologi, förlopp och vidmakthållande 
SAD har i likhet med de flesta andra ångesttillstånd en multifaktoriell etiologi där ett antal 
miljöfaktorer i kombination med en psykologisk och biologisk sårbarhet interagerar vid debut av 
SAD. Det existerar således ingen klar etiologisk faktor som ensamt kan förklara uppkomsten 
(Turk, Heimberg & Magee, 2008). Ollendick och Hirshfeld-Becker (2002) nämner ett antal 
riskfaktorer som korrelerar med SAD: genetiska, temperamentala, föräldrainflytande, 
rädslobetingning, kamratrelationer och kognitiva faktorer (Ollendick & Hirshfeld-Becker, 2002). 
Ett flertal tvillingstudier som genomförts tyder på att SAD till förhållandevis stor del har en 
genetisk komponent (Ollendick & Hirshfeld-Becker, 2002; Rapee & Spence, 2004). 
 
SAD debuterar vanligtvis (speciellt den generaliserade subtypen) i barndomen eller tidig 
adolescens. Förloppet är oftast kroniskt utan behandling med allt större funktionsstörning. Spontan 
remission sker sällan (Stein & Stein, 2008; Wittchen & Fehm, 2003; Mörtberg, 2013; Turk, 
Heimberg & Magee, 2008; NICE, 2013; Otto et al., 2001; refererat i Faria, 2012). Det personer 
med SAD framförallt fruktar är social evaluering, något som kräver relativt väl utvecklad 
självmedvetenhet, en förmåga som barn inte utvecklar förrän vid 4-6 års ålder. Att debuten 
vanligtvis dröjer ytterligare några år till adolescensen skulle kunna förklaras utifrån en stress-
sårbarhetsmodell, i och med de ökade psykologiska krav och stress tonårstiden vanligtvis medför 
(Rapee & Spence, 2004). Cirka 80 % av alla SAD-fall debuterar innan 18 års ålder (Otto et al., 
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2001; refererat i Faria, 2012).  

 Beteendeinhibering och temperamentsforskning 
Inom personlighetspsykologisk forskning skiljer man på temperamentsegenskaper vilka anses ha 
biologisk grund och vara genetiskt betingade och karaktärsegenskaper som anses ha 
psykosocial/kognitiv grund (Fahlke & Johansson, 2007). Temperament och temperamentsdrag kan 
definieras som ”biologiskt rotade individuella skillnader i beteendetendenser som är närvarande 
tidigt i livet och är relativt stabila över flertalet olika situationer och över tid” (författarens 
översättning av Bates, 1987, sid. 1101). Sambandet mellan temperament och 
personlighetsegenskaper kan något förenklat beskrivas som att temperamentsdrag är medfödda 
medan personlighetsegenskaper visserligen är ärftliga men utvecklas under livet då organismen 
samspelar med miljön (Fahlke & Johansson, 2007; Turkheimer, Pettersson & Horn, 2014).  BI och 
BA är psykologiska konstrukt som återfinns i flera temperaments- och personlighetsmodeller, om 
än med andra beteckningar.  

I longitudinella studier operationaliseras BI på olika sätt beroende på i vilken ålder individen är då 
mätningen äger rum. Extrem BI hos spädbarn operationaliseras som ökad gråt, vigilans och 
muskulär aktivitet i kontakten med okända stimuli. Vid 4,5 års ålder operationaliseras BI som 
minskad ansiktsmimik och tillbakadragenhet. Den ökade aktiviteten kan nu endast observeras 
genom mätning av hudkonduktans, kortisolhalt i blodet, hjärtfrekvens eller EEG-monitorering. 
Under adolescensen operationaliseras BI som överdriven tillbakadragenhet och blyghet (Kagan, 
1999; Moehler, Kagan, Oelkers-Ax, Brunner, Poustka, Haffner & Resch, 2008; Ollendick & 
Hirshfeld-Becker, 2002; Kagan, Snidman & Arcus, 1998). Fynden skulle kunna tolkas som att BI 
ändrar karaktär från att huvudsakligen vara overt beteende till kovert beteende; med ökade 
kognitiva och sociala färdigheter (såsom metakognition, självevaluering och perspektivtagande) 
ökar förmågan att känna sig bortgjord och tänka att man har gjort bort sig i sociala situationer. Det 
vi benämner ”SAD” skulle kunna manifesteras som extrem BI hos barn som ännu inte har tillägnat 
sig förmågan självutvärderande kognitioner. Det psykologiska konstruktet BI skulle även utifrån 
empiriska fynd (Asendorpf, 1989) kunna delas upp i två subtyper som oberoende av varandra 
manifesteras som blyghet; en tidigt debuterande BI som kännetecknas av intensiv rädsla och 
fysiologisk arousal, och en BI som debuterar senare och karaktäriseras av självmedvetenhet, social 
ångest, undvikande, dysfunktionella kognitioner och kritisk självevaluering (Rapee & Spence, 
2004; Asendorpf, 1989). Det faktum att ”endast” hälften av extremt beteendeinhiberade barn 
senare utvecklar SAD tyder även på att t.ex. gynnsamma miljöfaktorer skulle kunna ha en 
preventiv inverkan och att extrem BI som barn snarare är att betrakta som en riskfaktor för senare 
SAD (Clauss & Blackford, 2012). 
�
Jeffrey Grays psykobiologiska teori ”reinforcement sensitivity theory” (RST) (Gray & 
McNaughton, 2000) postulerar att den neurala grunden för BI och dess motsats BA utgörs av två 
skilda neurala banor benämnda ”behavioral inhibition system” (BIS) samt ”behavioral activation 
system” (BAS) som medierar motivationell riktning – närma sig (”approach”) eller undvikande 
(”avoidance”) (Gable & Harmon-Jones, 2013; Smillie, Loxton & Avery, 2011). Förutom dessa två 
system postulerar Gray ett tredje ”fight-flight-freeze”-system (FFFS) som utgör det neurala 
substratet för panik och rädsla och reagerar på obetingade stimulus (Gray & McNaughton, 2000; 
Kingsbury, Coplan, Weeks, & Rose-Krasnor, 2013). Temperamentsdraget BI kan sägas vara 
ekvivalent med hög BIS och ett känsligt FFFS med ökad reaktivitet i amygdala (Gray & 
McNaughton, 2000).  Beteendeinhibering operationaliseras på ett sätt som är identiskt med de 
symtom som rapporteras vid SAD – ökad arousal och förhöjd vaksamhet samt ångest i okända 
sociala situationer, dessutom tycks de ha en genetisk koppling genom identisk polymorfism i 5-
HTTLPR-allelen (Fox et al., 2005; Furmark, Tillfors, Garpenstrand, Marteinsdottir, Långström, 
Oreland & Fredrikson, 2004; Gray & McNaughton, 2000). 
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Personlighetsinventoriet Temperament and Character Inventory (TCI) som bygger på Robert 
Cloningers psykobiologiska personlighetsmodell avser mäta medfödda temperamentsegenskaper 
respektive förvärvade karaktärsegenskaper (Cloninger, Svrakic & Przybeck, 1993). 
Temperamentsegenskapen ”harm avoidance” (ängslighet/undvikande av bestraffning) korrelerar 
med SAD och operationaliseras på samma sätt som BI: tillbakadragenhet, blyghet, undvikande 
samt rädsla för okända människor och objekt/situationer (Mardaga & Hansenne, 2007; Mörtberg 
& Andersson, 2014; Fahlke & Johansson, 2007). De fysiologiska komponenterna vid hög BI är 
ökad kortisolfrisättning i saliv samt en snabbt accelererande, hög och stabil hjärtfrekvens vid 
mötet med okända människor eller objekt/situationer (Kagan, Reznick & Snidman, 1988; 
Schwartz, Snidman & Kagan, 1999; Mörtberg & Andersson, 2014). Temperamentsegenskaperna 
”harm avoidance” och ”reward dependence” (belöningsberoende/socialt beroende) mätt med TCI 
korrelerar med BIS (mätt med Carver & Whites BIS/BAS-scales) medan ”persistence” 
(uthållighet) och ”novelty seeking” (nyhetssökande) korrelerar med BAS (Mardaga & Hansenne, 
2007; Fahlke & Johansson, 2007). 

McCrae och Costas femfaktormodell (”big five”) består av konstrukten öppenhet, 
samvetsgrannhet, extraversion, sympatiskhet/vänlighet samt neuroticism (McCrae & Costa, 1987). 
Keiser & Ross (2011) genomförde en multipel regressionsanalys och fann att konstrukten 
”neuroticism”, ”samvetsgrannhet” och ”sympatiskhet/vänlighet” mätt med NEO-PI-R korrelerade 
positivt med BIS (mätt med Carver & Whites BIS/BAS-scales). Vad som skilde BIS och FFS åt 
var hur de korrelerade med ”sympatiskhet/vänlighet” där BIS uppvisade en signifikant positiv 
korrelation, FFS en icke-signifikant korrelation och BAS en signifikant negativ korrelation (Keiser 
& Ross, 2011).  

Sammanfattningsvis tycks BI respektive BA vara grundläggande temperamentsdrag som återfinns 
i flertalet temperaments- och personlighetsmodeller, BIS respektive BAS är ett sätt att beskriva 
dessa beteendepredispositioners neurala grund.  

 Psykobiologiska förklaringsmodeller till beteendeinhibering och SAD 
BI är i longitudinella studier en relativt stabil predisposition över tid och medieras av olika 
fysiologiska processer: aktivering av HPA-axeln (ökad hormonell aktivitet i hypotalamus, 
hypofysen och binjurarna) aktivering av retikulära aktiveringssystemet och en högre reaktivitet i 
vissa delar av limbiska systemet med ökat blodflöde i amygdala. Dessa processer ger upphov till 
sympatikusaktivering i autonoma nervsystemet och förhöjd aktivering i okända situationer. Vissa 
strukturella skillnader i de ventrala delarna av prefrontala cortex och EEG-asymmetri har även 
rapporterats hos extremt beteendeinhiberade barn (Clauss & Blackford, 2012; Kagan, Reznick & 
Snidman, 1988; Schwartz, Snidman & Kagan, 1999; Stein & Stein, 2008; Rapee & Spence, 2004). 
Extrem reaktivitet på okända stimuli vid 4 månaders ålder har i laboratorieexperiment visats vara 
en endofenotyp som korrelerar med BI vid två års ålder och högre reaktivitet i amygdala för 
emotionella ansikten och okända situationer två decennier senare (Moehler, et al., 2008; Schwartz, 
Kunwar, Greve, Kagan, Snidman & Bloch, 2012).  
Reaktiviteten i BIS, BAS och det s.k. ”fight-flight-freeze”-systemet (FFFS) kan delvis förklara 
individuella skillnader i hur vi reagerar och beter oss vid potentiell belöning respektive 
bestraffning. BIS och BAS reglerar aversiv respektive appetativ motivation, dvs. de ökar 
respektive minskar troligheten i att en organism blir förstärkt eller bestraffad som en konsekvens 
av att bete sig på ett givet sätt i en viss situation (Smillie, Loxton & Avery, 2011).  

BIS neurologiska beståndsdelar involverar förutom de limbiska strukturerna hippocampus och 
amygdala, septohippocampala strukturer med afferenta banor från hjärnstammen mot frontalloben, 
den s.k. prefrontala dorsolaterala strömmen. En ökad sensitivitet i detta system tycks utgöra en 
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predisposition för ångest och oro eftersom BIS framförallt tycks involverat i att respondera på 
betingade aversiva ledtrådar (cues) som rör bestraffning. Således kan man säga att BIS utgör den 
neurala basen i responssystemet då individen rör sig bort från eller flyr en viss situation. De 
beteenden som står under negativ förstärkning/”harm avoidance” (när vi undkommer ett aversivt 
stimulus) medieras av BIS (Nelson-Gray, Mitchell, Kimbrel & Hurst, 2007; Gray & McNaughton, 
2000; Gable & Harmon-Jones, 2013; Kingsbury et al., 2013). BIS aktiveras även när individen 
befinner sig i situationer med icke-kompatibla eller olika motsägelsefulla mål (Mardaga & 
Hansenne, 2007). BAS är i motsats till BIS associerat med ledtrådar (cues) som rör belöning. 
Beteenden som vanligtvis benämns ”extroverta”, såsom att närma sig och undersöka en 
främmande situation, är exempel på beteenden som kan bli positivt förstärkta och medieras av 
BAS (Gray & McNaughton, 2000; Gable & Harmon-Jones, 2013).  

Tidigare hjärnavbildningsstudier har framförallt studerat hyperreaktiviteten i amygdala och dess 
centrala roll vid rädslobetingning och SAD (Furmark et al., 2004; Cervenka, Hedman, Ikoma, 
Radu Djurfeldt, Rück, Halldin & Lindefors, 2012). RST postulerar att beteendeinhibering förutom 
dessa subkortikala strukturer i limbiska systemet även involverar septohippocampala neurala 
banor (Gray & McNaughton, 2000). Det tycks även föreligga en skillnad i ”hot” som inte kräver 
någon kortikal tolkning och ”hot” som upplevs i en kontext där det förstnämnda primärt involverar 
amygdala och det sistnämnda septohippocampala strukturer, i likhet med vad Gray postulerar 
(Nader & LeDoux, 1999). 

Eftersom självevalueringen är så central vid SAD rör det sig troligtvis om både top-down- (med 
utgångspunkt i kortikal tolkning av sensorisk information) respektive bottom-up- (med 
utgångspunkt i subkortikal reaktivitet) processer som modererar sensoriska stimuli. Vid SAD 
tycks interaktiviteten mellan dessa kortikala och subkortikala processer (limbiska systemet 
respektive prefrontala cortex) vara störd (Faria, 2012). En förklaringsmodell är att kognitiv 
beteendeterapi (KBT) verkar genom att underlätta top-down-processer som kan inhibera bottom-
up-processer genom ökad kortikal aktivitet, medan exempelvis SSRI utövar sin verkan genom att 
mer direkt dämpa bottom-up-processer (Faria, 2012; Taylor et al., 2013). Evidensbaserad 
psykologisk behandling av SAD (kognitiv beteendeterapi, KBT) utövar effekt genom mediatorn 
självfokuserad uppmärksamhet där ett medvetet fokusskifte (top-down-process) dämpar 
ångestpåslag och hypervigilans (bottom-up-process) (Hedman et al., 2013; Mörtberg, Hoffart, 
Boecking & Clark, 2013, i press; SBU, 2005; NICE, 2013; Socialstyrelsen, 2010 ).   

I en till antalet liten (n=9) studie med intra-individuell design konstaterades med hjälp av 
positronemissionstomografi (PET-kamera) såväl positiv som negativ korrelation mellan 
självskattad SAD mätt med Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS-SR) och bindningspotentialen 
i extrastriatala dopaminreceptorbanor (i limbiska systemet och prefrontala cortex) före och efter 
genomförd 15-veckors KBT- behandling. Resultaten tyder på att SAD-symtom korrelerar med 
dopaminerg neurotransmission i limbiska systemet och prefrontala cortex och att framgångsrik 
KBT-behandling faciliterar plasticitet i dessa områden (Cervenka et al., 2012).  

Serotoninsystemet och dess eventuella medverkan vid BI och SAD har varit föremål för 
omfattande forskning, speciellt individuella variationer i en del av den gen som styr transporten av 
serotonin, 5-HTTLPR (Stein & Stein, 2008; Faria, 2012). 5-HTTLPR har två stycken alleler av 
typen kort-lång, kort-kort eller lång-lång. Barn med dubbel kort (homozygot) variant av 5-
HTTLPR-allelen tycks mer sårbara för negativa miljöfaktorer under uppväxten och denna 
genetiska kombination tycks utgöra en medfödd sårbarhet som korrelerar med högre förekomst av 
BI och SAD (Fox et al., 2005). Även inom gruppen individer med SAD korrelerar dubbel kort 5-
HTTLPR-allel med signifikant högre självskattad ångest och högre blodflöde i högra sidan av 
amygdala mätt med PET-kamera under ångestprovokation jämfört med SAD-patienter med en 
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annorlunda allelkombination i 5-HTTLPR (Furmark et al., 2004). 

 Negativa sociala upplevelser och livshändelser 
Att bli retad eller hånad i skolan i samband med sociala eller prestationsbaserade situationer kan 
göra att SAD debuterar, men kan troligtvis inte ensamt förklara dess uppkomst (Turk, Heimberg & 
Magee, 2008; Svirsky & Thulin, 2009). Ett undantag från detta skulle vara ”performance anxiety” 
(”scenskräck”) som mer liknar fobisk ångest knutet till en situation. ”Performance anxiety” är en 
subtyp av SAD i nuvarande DSM-5 (Bögels et al., 2010; American Psychiatric Association, 
2013a). Via observationsinlärning/vikariell inlärning kan barn reagera med social ångest om 
föräldrarna har en ökad ångestbenägenhet. Endast genom åsynen av någon som förödmjukas 
socialt kan rädslobetingning äga rum, detsamma gäller vid informationsöverföring mellan 
exempelvis barn och förälder (de Rosnay, Cooper, Tsigaras & Murray, 2006; Svirsky & Thulin, 
2009; Kimbrel, 2008). I familjer där föräldrar i hög grad ger uttryck för ångest är barnen i högre 
utsträckning beteendeinhiberade vilket är en predisposition för oro, ångest och ångeststörningar 
(Aktar, Majdandžić, de Vente & Bögels 2013). Ytterligare en faktor är den inlärningspsykologiska 
principen klassisk betingning; det obehagliga tillfället att bli hånad i skolan associeras med 
känslan av ångest, olust eller att ha gjort bort sig. Via generalisering kan detta spridas till fler 
situationer där det handlar om att stå i fokus, bli bedömd av andra eller att prestera. Allt fler 
sociala stimuli kan bli sammankopplade med negativa affekter t.ex. att prata, att räcka upp handen 
eller att interagera med andra jämnåriga. Eftersom dessa situationer ofta undviks eller uthärdas 
med hjälp av säkerhetsbeteenden försvagas inte kopplingen mellan situationen och 
rädsloreaktionen såsom sker vid exponering för det betingade stimulit. En stor del i detta 
undvikande av situationer som väcker ångest och rädsla styrs av den inlärningspsykologiska 
principen operant betingning där undvikandebeteendet förstärks genom negativ förstärkning i 
form av att slippa rädsloreaktionen. SAD vidmakthålls och förstärks via negativ förstärkning i 
form av flykt, säkerhetsbeteenden och undvikandebeteenden (Svirsky & Thulin, 2009; Kimbrel, 
2008).  
 
 Kognitioner och informationsbearbetning 
Eftersom många personer med SAD av olika anledningar (exempelvis i arbetslivet) tvingas 
exponera sig för sociala situationer med bibehållen SAD tycks inte en förklaringsmodell baserad 
på undvikande ensamt kunna förklara varför SAD vidmakthålls trots upprepade exponeringar. 
Förutom rädslobetingning och negativ förstärkning som en modell för SAD tycks patientens 
kognitioner, informationsprocessande, perception och tolkning av sig själv, situationen och 
”åskådarna” spela en central roll för vidmakthållandet av SAD (Clark & McManus, 2002; 
Mörtberg, 2013; Turk, Heimberg & Magee, 2008; Mahaffey, Wheaton, Fabricant, Berman & 
Abramowitz, 2012). Vidare tycks patientens ökade självfokusering och negativa bild av sig själv 
som oförmögen eller inkompetent i sociala sammanhang vara avgörande vid SAD. Användandet 
av säkerhetsbeteenden i sociala situationer vidmakthåller problematiken eftersom de maladaptiva 
kognitionerna inte diskonfirmeras (Hulme, Hirsch & Stopa, 2012; Mörtberg, 2013). Clark och 
Wells kognitiva modell (figur 2) för SAD (Clark & Wells, 1995) visar hur dessa processer 
aktiveras och samverkar när en person med SAD går in i en social situation. 
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Figur 2. Clark och Wells kognitiva modell för SAD (Clark & Wells, 1995, sid. 72). Författarens 
översättning. 

Enligt Clark och Wells (1995) modell vidmakthålls SAD trots upprepade exponeringar på grund 
av användandet av säkerhetsbeteenden, som fungerar som subtila undvikandebeteenden, och ett 
antal processer som rör perception och informationsbearbetning. Individer med SAD har en 
benägenhet att tolka social information på ett negativt sätt så att social interaktion framstår som 
hotfullt eller aversivt/farligt (Hirsch & Clark, 2004). Personer med SAD gör i större utsträckning 
negativa förutsägelser om framtida sociala händelser och utvärderar pågående sociala händelser på 
ett mer negativt sätt. De erinrar sig oftare negativa aspekter av sociala händelser som redan ägt 
rum på ett selektivt sätt och har dessutom en förvridet negativ bild av sina egna sociala 
prestationer. Personer med SAD har nedsatt förmåga att bearbeta och processa sociala ledtrådar 
(cues) i kombination med en ökad benägenhet att fokusera på negativ information i sociala 
ledtrådar (Hirsch & Clark, 2004). Efter en social situation ägnar sig många patienter med SAD åt 
retrospektiv ruminering, vad Clark (2001) benämner ”post-mortem processing”, kring hur de 
framstod i andras ögon i den sociala situationen. Detta ruminerande präglas av kognitiva 
förvrängningar i form av maladaptiva överdrivet självkritiska eller negativa antaganden som färgar 
minnesinkodningen av den sociala händelsen (Clark i Crozier & Alden, 2001). Intensiv ångest i 
sociala situationer bidrar troligtvis dessutom till att många patienter med SAD har suboptimala 
sociala färdigheter på grund av begränsad social erfarenhet och träning (Clauss & Blackford, 
2012).  
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Vid en undersökning av relationen mellan symtom vid SAD, upplevelsebaserat undvikande och 
förekomsten av vanliga kognitioner vid SAD fann Mahaffey et al. (2012) att karaktäristiska 
”SAD-kognitioner” korrelerade starkt med SAD-symtom medan upplevelsebaserat undvikande 
endast korrelerade måttligt med SAD-symtom. Dysfunktionella kognitioner kunde förutsäga SAD-
symtom efter att man kontrollerat för upplevelsebaserat undvikande men det omvända förhållandet 
gällde inte; upplevelsebaserat undvikande kunde inte förutsäga SAD-symtom efter att man 
kontrollerat för SAD-kognitioner. Exempel på SAD-kognitioner är tankar kring sin egen 
inkompetens i sociala sammanhang (”jag klarar inte av att prata med andra människor”), andra 
människors inneboende kritiska natur (”alla stirrar dömande på mig och väntar på att kritisera 
mig”), närvaron av de egna symtomen på ångest (”andra hör hur jag darrar på rösten och tycker 
jag är ett nervvrak”) samt den överdrivna betydelsen av att bli positivt betraktad av andra 
människor (”det vore en katastrof om de inte gillar mig”; Mahaffey et al. 2012). 

En sammanfattande modell 
Kimbrel (2008) skisserar en modell av SAD där medfödd genetisk sårbarhet, psykiatrisk hereditet 
och temperamentsdrag (distala faktorer) samverkar med andra modererande och situationella 
faktorer (proximala faktorer) vid uppkomsten av SAD. Vad som ”orsakar” SAD-symtom är alltid 
en reell eller potentiell social situation. Genetisk sårbarhet kan utgöras av psykiatrisk hereditet 
eller homozygot (kort-kort) 5-HTTLPR-allel. Tidigare aversiva erfarenheter av liknande 
situationer kan bidra till att BIS-FFS-systemets sensitisering och utgör en kraftfull moderator på 
individens beteende. Vad som medverkar till den aversiva upplevelsen i form av social ångest är 
en skevhet (bias) i återkallandet av minnen från tidigare situationer som påminner om den 
nuvarande (Kimbrel, 2008; Hirsch & Clark, 2004). Säkerhets- och flyktbeteenden förstärks 
negativt i och med den ångestminskning de leder till. Om individen stannar kvar i situationen leder 
hög arousal och bristande sociala färdigheter i kombination med post-mortem ruminering till att 
situationen kodas in i minnet på ett överdrivet negativt sätt (Crozier & Alden, 2001; Kimbrel, 
2008). 
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 Figur 3. Kimbrels modell för SAD. Författarens översättning av figur i Kimbrel, 2008, sid. 600. 

Tidigare forskning kring retrospektivt skattad beteendeinhibering 
Hayward et al. (1998) använde sig av skattningsformuläret ”The Retrospective Self-Report of 
Inhibition” (RSRI) där gymnasieelever retrospektivt fick skatta hur beteendeinhiberade de varit 
som barn. Resultaten tyder på att socialt undvikande (social avoidance) under barndomen var en 
god prediktor för utvecklandet av SAD (men ej för utvecklandet av depression) under 
gymnasieåren (Hayward et al., 1998).  Rotge et al. (2011) presenterar annorlunda resultat där BI 
under barndomen mätt med RSRI korrelerade med fler psykiatriska pålagringar till SAD under 
vuxenåren i form av depression och ångeststörningar.  

Mot bakgrund av korrelationen mellan extrem BI som barn och generaliserad SAD hos vuxna har 
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ett antal olika kliniskt verksamma psykiatriker och psykologer administrerat frågeformuläret ”Hur 
man var som barn” (HMVSB) i anslutning till utbildningsdagar och föreläsningar. Ett antal frågor 
i formuläret HMVSB beskrivs första gången i en studie av Bohlin, Bengtsgård och Andersson 
(2000) som studerade sambandet mellan socioemotionellt fungerande och temperamentsdrag hos 
en grupp (n=815) 7- och 8-åringar. Bohlin et al. (2000) använde sig av formuläret i 
föräldraskattningar av de barn som deltog i studien i syfte att mäta hur beteendeinhiberade barn 
var i sociala situationer. Bohlin et al. (2000) lyckades identifiera en subgrupp som karaktäriserades 
av hög grad av beteendeinhibering kombinerat med en hög grad av ”överdriven vänlighet” 
(overfriendliness). Dessa barn uppvisade en signifikant högre andel internaliserande-, 
externaliserande- samt uppmärksamhetsrelaterade problem. Bohlin et al. (2000) avslutar sin artikel 
med att framhålla vikten av att beteendeinhibering i framtiden även mäts på andra sätt än genom 
föräldraskattningar av barn.  

Mörtberg et al. (i press, 2014) identifierade två olika subgrupper av patienter med SAD. Den ena 
gruppen visade typiska SAD karakteristika, nämligen hög grad av BI (hög grad av ”harm 
avoidance”) och låg grad av BA (låg grad av ”novelty seeking”). Den andra gruppen visade 
atypiska karakteristika med hög BA (hög ”novelty seeking”) och hög BI (hög ”harm avoidance”). 
Dessa två subgrupper presenterade en mer allvarlig klinisk bild med svårare social ångest, mer 
psykiatrisk komorbiditet och endast 20-30 % av de atypiska patienterna uppnådde kliniskt 
signifikant förbättring efter behandling (enligt Jacobson-Truax (1991) riktlinjer).   

Implikationer för studien  
Mörtberg et al. (2007) lät 100 patienter med SAD besvara frågeformuläret HMVSB. Andra 
kliniker har sedan låtit utbildningsdeltagare (n= 246) besvara HMVSB samt ett screeningformulär 
för SAD; mini-SPIN. För framtida forskning är det angeläget att generera mer systematisk empiri 
genom att studera de psykometriska egenskaperna i den befintliga versionen av HMVSB eftersom 
de till stor del är okända. En explorativ faktoranalys skulle kunna ge svar på frågan vilka 
underliggande faktorer formuläret består av. Det vore sedan av intresse att undersöka huruvida den 
kliniska gruppen (n=100) skiljer sig signifikant åt jämfört med kontrollgruppen (n= 246) avseende 
erhållna faktorer i genomförd faktoranalys eftersom det skulle kunna påvisa en eventuell 
korrelation mellan graden av retrospektivt skattad BI och SAD som vuxen.  

Syfte 
Syftet med denna studie var att genom faktoranalys undersöka vilka underliggande faktorer som 
fanns i formuläret HMVSB. Studien ämnade även jämföra en klinisk population (n=100) med en 
kontrollgrupp (n=246) huruvida de skilde sig signifikant åt avseende de faktorer som extraherades 
vid en faktoranalys av HMVSB.  

Frågeställningar 

1.  Hur många faktorer innehåller frågeformuläret HMVSB och vad bör dessa kallas? 

2.  Vad har HMVSB för psykometriska egenskaper? 

3.  Skiljer sig den kliniska populationen signifikant från kontrollgruppen avseende   
  någon faktor och i så fall vilken/vilka? 

4.  Skiljer sig den kliniska gruppen åt i skattning på HMVSB beroende på om  de är     
  diagnosticerade med SAD av generaliserad eller specifik subtyp? 
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Hypoteser 
En hypotes var att de underliggande faktorerna i HMVSB utgörs av en tvåfaktorlösning med 
beteendeinhibering respektive beteendeaktivering. En andra hypotes var att den kliniska 
populationen skulle vara signifikant mer beteendeinhiberad jämfört med kontrollgruppen vid en 
jämförelse. 

Metod 

Deltagare 
I föreliggande studie ingick en klinisk grupp individer med social fobi samt en kontrollgrupp med 
deltagare vid olika utbildningar och föreläsningar som kliniker inom psykiatri/klinisk psykologi 
hållit. Undersökningsgruppen bestod av en klinisk grupp (n=100) samt en kontrollgrupp (n=246). 
Den kliniska gruppen har hämtats från studien av Mörtberg, Clark, Sundin & Åberg-Wistedt 
(2007) där 100 patienter med SAD besvarade frågeformuläret HMVSB.  

Inklusionskriterier för deltagande i studien var att deltagarna skulle vara diagnosticerade med 
”social fobi” (300.23) enligt DSM-IV samt att de skulle vara i åldern 18-65 år. Exklusionskriterier 
för deltagande i studien var pågående depressiv episod, bipolär sjukdom, psykossjukdom, 
beroendestörning eller stressjukdom samt pågående psykiatrisk medicinering eller pågående 
psykoterapi. 

I den kliniska gruppen (n=100) hade 63 % diagnosen SAD av generaliserad subtyp, 65 % var 
förutom SAD diagnosticerade med fobisk personlighetsstörning, och 45 % var diagnosticerade 
med någon form av komorbid axel-I störning förutom SAD (Mörtberg et al., 2007). I 
kontrollgruppen (n=234) besvarade 16 individer (6,84 %) minst 2 frågor jakande i mini-SPIN 
vilket indikerar SAD (Connor, Kobak, Churchill, Katzelnick & Davidson, 2001). 

Kontrollgrupp 
Data från kontrollgruppen, ett bekvämlighetsurval, har erhållits av handledare Ewa Mörtberg som 
i samarbete med kollega låtit utbildningsdeltagare (n= 246) besvara skalorna HMVSB samt ”mini-
SPIN”. Utbildningsdeltagarna var anställda inom kommun, landsting och privat omsorgs- och 
behandlingsverksamhet och deltog i utbildningsverksamhet som vände sig till anställda i den 
typen av verksamheter. Huvudsaklig datainsamling i kontrollgruppen ägde rum år 2007. 

Procedur 
Data för klinisk grupp fanns insamlad i samband med tidigare studie (Mörtberg et al., 2007), 
likaså data för kontrollgrupp som erhölls av handledare Ewa Mörtberg.  

 Formuläret ”Hur man var som barn” 
Svaren anges på en femgradig Likertskala från ”1” (”stämmer inte alls”) till ”5” (”stämmer 
mycket bra”), vissa frågor är reverserade. Fyra frågor kommer från temperamentsinventoriet 
”EASI” (Emotionality, Activity, Sociability, Impulsivity; Bohlin, Bengtsgård & Andersson, 2000; 
Rowe & Plomin, 1977) och berör temperamentsdragen ”känslighet/emotionalitet”, ”aktivitet” och 
”sociabilitet”. Bohlin et al. (2000) lade sedan till tre frågor i syfte att ta reda på hur föräldrar ansåg 
att deras barn reagerade i okända/nya situationer. Dessa sju frågor avser mäta social inhibering. 
Den interna konsistensen för den versionen av HMVSB mätt med Cronbachs α var α = .84 (Bohlin 
et al., 2000). De frågor som rörde social inhibering korsvaliderades med en standardiserad 
observationsmetod, korrelation mellan dessa uppmättes till r = .40 (n= 45, p < .01) (Bohlin et al., 
2000).  

I den nuvarande version som använts av kliniker i olika sammanhang för retrospektiv skattning 
har ytterligare fyra frågor lagts till. Innan skattning gavs instruktionerna att deltagaren skall skatta 
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hur hen själv var som barn (avseende 4-7 års ålder) och ange svaren på en femgradig Likertskala 
från ”1” (”stämmer inte alls”) till ”5” (”stämmer mycket bra”). Reverserade frågor har markerats 
med asterisk nedan.  

Formuläret består sammanlagt av elva påståenden:  

1.  ”Jag provade gärna på nya aktiviteter, t ex när vi var på en lekplats.” *  
2.  ”Jag var rädd för det som var nytt och okänt.” 
3.  ”Jag var tveksam till att utforska nya platser och miljöer på egen hand.” 
4.  ”Jag var osäker i nya situationer.” 
5.  ”Jag var i allmänhet glad och positiv mot främmande människor.” * 
6.  ”Jag tyckte inte om att delta i aktiviteter med okända barn, t ex börja på gymnastik, fotboll.” 
7.  ”Jag var blyg.” 
8.  ”Jag blev tyst och avvaktande när jag kom in i ett rum med främmande människor.”  
9.  ”När jag träffade främmande barn startade jag ofta en lek eller började prata med barnen.” *  
10. ”Det tog lång tid för mig att vänja mig vid främmande människor.” 
11. ”Jag var reserverad mot en vuxen som tog kontakt, om jag inte kände personen väl.”  

 Mini-SPIN 
Klinikerna administrerade även mini-SPIN (”mini-Social Phobia Inventory”), ett 
screeningformulär för generaliserad SAD (Connor, Kobak, Churchill, Katzelnick & Davidson, 
2001) bestående av 3 frågor som har transformerats så att de besvaras med ”Ja” eller ”Nej” istället 
för en femgradig skala med 0-4 som svarsalternativ.  

Följande tre frågor ingår i mini-SPIN: 

1. ”Gör rädsla eller förlägenhet att du undviker att göra saker eller att tala med människor?” 
2.  ”Jag undviker aktiviteter där jag risker att hamna i centrum för uppmärksamheten.” 
3.  ”Att bli generad eller se dum ut tillhör mina värsta rädslor.” 

Den ursprungliga varianten av mini-SPIN har svarsalternativen ”0” (inte alls), ”1” (något), ”2” 
(måttligt), ”3” (väldigt mycket) och ”4” (extremt mycket) (författarens översättning av Connor, 
Kobak, Churchill, Katzelnick & Davidson, 2001). 

I en studie på en klinisk population ansågs mini-SPIN med ett gränsvärde på 6 poäng ge stark 
sensitivitet och diagnostisk effektivitet med en precision på 90 % för att urskilja individer med 
eller utan social fobi i behandlingssökande grupper samt grupper av listade patienter i en 
epidemiologisk undersökning för generaliserat ångestsyndrom (Weeks, Spokas & Heimberg, 
2007). Mini-SPIN med ett cut-off värde på 6 visade sig i ytterligare en studie (Seeley-Wait, 
Abbott & Rapee, 2009) uppvisa utmärkta psykometriska egenskaper avseende sensitivitet, 
specificitet och diskriminativ förmåga.  

I den transformerade varianten av mini-SPIN som använts i föreliggande studie ansågs ja-svar på 
två av tre frågor indikera SAD. Detta kan sägas vara i linje med Connor, Kobak, Churchill, 
Katzelnick & Davidsons (2001) rekommendationer där tre symtom på ”måttlig” nivå alternativt ett 
symtom på nivån ”väldigt mycket” eller ”extremt” indikerar generaliserad SAD. 

 Liebowitz skala för social ångest, LSAS-SR 
Samtliga individer i den kliniska gruppen skattades med Liebowitz skala för social ångest, LSAS-
SR. LSAS-SR är ett självskattningsformulär för bedömning av SAD med subskalorna rädsla och 
undvikande vid 24 olika presumtiva sociala situationer. LSAS-SR är ett reliabelt mått på SAD 
med såväl hög intern konsistens (Cronbachs α = .95) som hög diskriminativ och konvergent 
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validitet (Heimberg, Horner, Juster, Safren, Brown, Schneier & Liebowitz, 1999; Fresco, Coles, 
Heimberg, Liebowitz, Hami, Stein & Goetz, 2001). Summapoäng > 30 anses indikera SAD, > 60 
summapoäng anses indikera generaliserad SAD (Liebowitz, 1987). Svaren registreras på en 
Likertskala 0-3 där separata summor således kan beräknas för rädsla respektive undvikande. Totalt 
innehåller skalan 48 frågor, total maxpoäng =144 (Heimberg et al, 1999). Generaliserad respektive 
specifik GAD bedömdes enligt procedur beskriven av Baker et al (Baker, Heinrich, Kim & 
Hoffman, 2002; refererat i Mörtberg, 2006). I föreliggande studie användes totalpoängen på 
LSAS-SR som ett mått på graden av social ångest i den kliniska gruppen. 
 
Etiska överväganden 
Patientdata har erhållits från en studie gjord av Mörtberg et al. (2007) vars studie har granskats av 
regionala etikprövningsnämnden och informerat samtycke har inhämtats från såväl patienter som 
terapeuter. De utbildningsdeltagare som utgör kontrollgrupp i föreliggande studie har samtliga 
tillfrågats om deltagande innan medverkan. Samtliga deltagare i studien är över 18 år. De data 
författaren har haft tillgång till är i avidentifierad form avseende namn, personnummer, psykiatrisk 
anamnes, social situation och andra potentiellt känsliga uppgifter. All data har analyserats på 
gruppnivå.  
 
Dataanalys 
Samtliga beräkningar utfördes i SPSS 21.0 (SPSS; IBM Corporation, 2012). Costello och 
Osbornes (2005) regler för “best practice” vid explorativ faktoranalys tillämpades. Eftersom data 
var relativt normaldistribuerad prövades först ”maximum likelihood” (ML) som metod för att 
extrahera faktorer i enighet med Costello och Osbornes (2005) rekommendationer. ”Prinicipal axis 
factoring” (PAF) prövades eftersom det anses vara en ekvivalent extraktionsmetod och valdes som 
extraktionsmetod på grund av något högre kommunalitet (Costello & Osborne, 2005).  

Principal komponentanalys (PCA) erbjöd en stabil faktorstruktur i form av en ren modell utan 
korsladdningar och med genomgående hög kommunalitet. PCA rekommenderas dock inte av 
Costello och Osborne (2005) eftersom det inte är en faktoranalys i statistisk mening, utan snarare 
en metod för datareduktion som inte tar hänsyn till en eventuellt underliggande struktur som 
orsakas av latenta variabler. Materialets lämplighet för faktoranalys avgjordes med ”Kaiser-
Meyer-Olkin measure of overall sampling adequacy”, KMO, samt Bartletts test för sfäricitet, BTS.  

Intern konsistens undersöktes med hjälp av Cronbachs alpha där α ≥ .70 anses påvisa tillräcklig 
och α ≥ .80 god instrumentell intern reliabilitet (Brace, Kemp & Sneglar, 2012). Den interna 
konsistensen undersöktes även genom att beräkna en genomsnittlig interitemkorrelation eftersom 
Cronbachs α kan påverkas av antalet frågor och korrelationen mellan frågorna. En genomsnittlig 
korrelation mellan .15 och .20 brukar anses godtagbart för frågeformulär som mäter breda 
konstrukt och .40 och .50 för formulär som mäter snävare konstrukt (Clark & Watson, 1995). 
Costello och Osborne (2005) föreslår om möjligt en samplestorlek på minst 20 individer per 
uppgift vid en explorativ faktoranalys vilket i förevarande studie innebär en minsta gruppstorlek 
om 220 individer, något som tillgodosetts vid genomförd faktoranalys.  

Antalet faktorer som skulle behållas för rotation avgjordes med hjälp av ett ”scree test” för att 
undvika att för många faktorer behölls inför rotation. Direkt oblim (direkt oblik) rotation användes 
som rotationsmetod med standardinställningar för delta- och kappavärden i SPSS. Direkt oblik 
rotation innebär att faktorerna tillåts korrelera med varandra och anses tillhandahålla en mer precis 
faktorlösning jämfört med ortogonal rotation, dessutom är psykologiska konstrukt sällan helt 
orelaterade med varandra (Costello & Osborne, 2005; Breakwell, Hammond, Fife-Schaw & 
Smith, 2006). En faktoranalys genomfördes på hela undersökningsgruppen (kontrollgrupp samt 
klinisk grupp). Alternativa faktorlösningar prövades manuellt i SPSS.  
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Korrelationer mellan frågor- och mellan HMVSB och mini-SPIN i kontrollgruppen undersöktes 
med Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient r. Även korrelationer mellan LSAS-SR och 
HMVSB i den kliniska gruppen undersöktes som ett mått på ett eventuellt samband mellan BI som 
barn och grad av nuvarande social ångest (Brace, Kemp & Sneglar, 2012). 

För att beräkna effektstorlek mellan kontrollgrupp och klinisk grupp har den poolade 
standardavvikelsen enligt Cohens d beräknats enligt formeln d=M1-M2/Spool.. Enligt Cohens 
(1988) riktlinjer definieras en mellangruppseffektstorlek på ≥ 0.2 som liten, ≥ 0.5 som måttlig 
samt ≥ 0.8 som stor. 

Vid beräkning av en kovariansanalys (ANCOVA) kontrollerades villkoren för att göra en 
kovariansanalys genom visuell inspektion av histogram där regressionslinjerna uppvisade 
acceptabel linjäritet och parallellitet. Villkoren kontrollerades även med hjälp av Levenes test av 
populationsvariansen homogenitet samt ett signifikanstest av skillnaderna mellan grupperna i 
kovariatet.  

Oberoende t-test och χ² användes för beräkning av skillnader i medelvärden. En alfanivå på 5 % 
användes vid samtliga signifikansprövningar. 

Huruvida data var normalfördelade eller ej avgjordes med hjälp av en visuell inspektion av 
histogram och boxplots över hur data (summapoäng på formuläret HMVSB) fördelades i hela 
populationen (n= 341). 

 

Resultat 

Bortfall 
Fem individer i den kliniska gruppen (n= 100) besvarade inte frågeformuläret HMVSB 
fullständigt och uteslöts därmed i statistiska analyser av den totala summapoängen på HMVSB. 

Demografiska data 
Avseende demografiska skillnader var andelen kvinnor i såväl den kliniska gruppen (χ² (1) = 6,76, 
p < .01) som i kontrollgruppen (χ² (1) = 98,93, p < .01) signifikant större. Medelåldern i den 
kliniska gruppen var signifikant lägre än i kontrollgruppen (t344 = - 8,125, p < .01). 
Könsfördelning och genomsnittsålder redovisas nedan i tabell 1. 
 
 
Tabell 1. Könsfördelning och genomsnittsålder. 
 Män  Kvinnor  Totalt  

Grupp n (%) M (sd) n (%) M (sd) n (yngst-äldst) M (sd) 

Klinisk grupp 37 (37) 33,8 (8,0) 63 (63) 34,4 (9,9) 100 (18-62) 34,2 (9,2) 

    Kontrollgrupp 45 (18,3) 38,9 (10,3) 201 (81,7) 44,7 (9,7) 246 (22-67) 43,6 (10,1) 

 

Hur många faktorer innehåller HMVSB? 
En visuell inspektion av histogram över summapoäng (n= 341, m= 31,6, sd= 7,47) på formuläret 
HMVSB visade att data var till synes normalfördelad.  
 
”Kaiser-Meyer-Olkin measure of overall sampling adequacy”, KMO, uppvisade ett index på .85 
och Bartletts test för sfäricitet, BTS, var signifikant (χ²(df=55)= 1457,112, p <.001) vilket påvisar att 
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data var lämpat för en faktoranalys (Brace, Kemp & Sneglar, 2012). En explorativ faktoranalys 
genomfördes med metoden PAF med oblim rotation, antalet faktorer som skulle behållas för 
rotation avgjordes med hjälp av scree-test för att identifiera antalet faktorer med ett egenvärde 
(eigenvalue) > 1 (Costello & Osborne, 2005) vilket redovisas nedan i figur 4: 

 

Figur 4: ”Scree-plot” över extraherade faktorer. 
 

Som framgår av figur 5 extraherades två faktorer med ett egenvärde > 1. Faktor 1 förklarade 36,40 
% och faktor 2 10,60 % av variansen, tillsammans förklarade de 47 % av variansen.  

I enighet med Costellos och Osbornes (2005) riktlinjer vid faktoranalys bestämdes acceptabel 
kommunalitet (h1) till > .40. Extraherad kommunalitet innebär hur stor andel av variabelns varians 
som är förklarad av den extraherade faktorn (Brace, Kemp & Sneglar, 2012). Den minimala 
laddningen för en uppgift bestämdes vara .32, stark laddning ansågs > .50 enligt samma riktlinjer 
(Costello & Osborne, 2005).  

Tabell 2. Matris över extraherade faktorer. Extraheringsmetod: Principal axis factoring. 
Rotationsmetod: Oblimin med Kaiser normalisering. Rotationen konvergerad i 3 iterationer. 

Modellmatris  
 Faktor Kommunalitet 

BI   BA h1 

1. ”Jag provade gärna på nya aktiviteter, t ex när vi var på en lekplats.”  .591 .357 
2. ”Jag var rädd för det som var nytt och okänt.” .751  .572 
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3. ”Jag var tveksam till att utforska nya platser och miljöer på egen 
hand.” 

.692  .492 

4. ”Jag var osäker i nya situationer.” .775  .598 
5. ”Jag var i allmänhet glad och positiv mot främmande människor.”  .720 .532 
6. ”Jag tyckte inte om att delta i aktiviteter med okända barn, t ex 
börja på gymnastik, fotboll.” 

.616  .407 

7. ”Jag var blyg.” .768  .590 
8. ”Jag blev tyst och avvaktande när jag kom in i ett rum med 
främmande människor.” 

.743  .552 

9. ”När jag träffade främmande barn startade jag ofta en lek eller 
började prata med barnen.” 

 .519 .272 

10. ”Det tog lång tid för mig att vänja mig vid främmande människor.” .705  .495 
11. ”Jag var reserverad mot en vuxen som tog kontakt, om jag inte 
kände personen väl.” 

.555  .306 

 
 

Faktor 2 hade tre laddningar (uppgift 1, 5 och 9) vilket innebär att den var att betrakta som instabil 
eftersom minst fem laddningar per faktor är eftersträvansvärt, dock var varje laddning > .50 vilket 
skulle kunna kompensera för det begränsade antalet (Costello & Osborne, 2005). 

Faktor 1 döptes till ”beteendeinhibering” (BI) eftersom dessa frågor ansågs handla om detta, 
faktor 2 döptes till av samma anledning till ”beteendeaktivering” (BA). 

Tre frågor, 1, 9 och 11 hade en kommunalitet på < .40 vilket skulle kunna förklaras med att 
uppgift 1 & 9 inte hörde till övriga frågor eftersom de laddade på en annan faktor. Orsaken till att 
uppgift 11 uppvisade en kommunalitet på < .40 är oklar, en tänkbar förklaring är att den laddar på 
en tredje faktor (Costello & Osborne, 2005). För att undersöka hur kommunalitet och andelen 
varians påverkades prövades även olika faktorlösningar utan uppgift 11 respektive 9 med hjälp av 
ML och PAF som extraktionsmetoder. En lösning med bättre faktorladdningar och kommunalitet 
uppnåddes utan uppgift 9 och PAF som extraktionsmetod. En sådan lösning valdes dock inte 
eftersom uppgift 9 laddar på faktor 2 och skalan riskerade att bli mer endimensionell med en sådan 
faktorlösning. En faktorlösning utan uppgift 11 löste inte problemet med låg kommunalitet hos 
vissa frågor. En faktorlösning utan uppgift 9 och 11 förklarade 50,88 % av variansen men har färre 
antal frågor som laddar på faktor BA vilket gjorde att den valdes bort. 

En en- och trefaktorlösning testades med manuella inställningar i SPSS för att se om de renderade 
en bättre lösning. En enfaktorlösning förklarade 36,3 % av variansen. Problemet med 
enfaktorlösningen förutom den jämförelsevis låga andelen varians förklarad var fyra frågor (1, 5, 9 
och 11) med kommunalitet < .40. Samtliga laddningar är heller inte att betrakta som starka (> .50) 
jämfört med en tvåfaktorlösning. En trefaktorlösning förklarade 52,2 % av variansen men hade 
problem med frågor som laddade på mer än en faktor (>.32). Faktor 1 och 3 korrelerade starkt 
med varandra (.70).  

Den renaste lösningen utan korsladdningar och med enbart laddningar >.32 och acceptabel 
kommunalitet >.40 för flest antal frågor var en tvåfaktorlösning med 11 frågor. Samtliga 
faktorladdningar var att betrakta som starka (>.50) enligt Costello & Osbornes (2005) riktlinjer. 

Vad har HMVSB för psykometriska egenskaper? 

 Intern konsistens 
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För att undersöka den interna konsistensen hos HMVSB beräknades Cronbachs α samt 
genomsnittlig interitemkorrelation för hela HMVSB. Beräkningar gjordes även separat för de 
frågor (2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 och 11) som laddar på faktor 1 (BI) och de frågor (1, 5 och 9) som laddar 
på faktor 2 (BA). Resultatet redovisas nedan i tabell 3. 
 
Tabell 3 Cronbachs α och interitemkorrelation hos HMVSB (n= 336). 

Skala Cronbachs α Genomsnittlig 
interitemkorrelation 

Interitemkorrelation 
(min-max) 

HMVSB .82 .287 -.104 – .692 
BI .88 .490 .300 – .692 
BA .64 .368 .295 – .429 

 
HMVSB uppvisade god intern konsistens mätt med Cronbachs α och acceptabel genomsnittlig 
interitemkorrelation enligt Clark och Watsons (1995) riktlinjer.  
 
Skiljer sig den kliniska populationen signifikant från kontrollgruppen avseende någon faktor och i 
så fall vilken/vilka? 
En kovariansanalys (ANCOVA) med variabeln ålder som kovariat genomfördes för att kontrollera 
för den signifikanta skillnaden i ålder (se tabell 1) mellan klinisk grupp (n= 95) och kontrollgrupp 
(n= 246). Koviariansanalyserna visade att ålder inte var signifikant relaterad till 
beroendevariablerna medan det fanns en signifikant effekt av grupp (den kliniska gruppen hade 
högre poäng) på HMVSB (F(1,338)= 16,9, p < 0.001), subskalan BA  (F(1,338)= 5,6, p = 0.02), 
samt subskalan BI (F(1,338)= 4,2, p  = 0.04).   
 
Ett oberoende t-test visade att den kliniska gruppen (n= 95) hade signifikant högre summapoäng i 
HMVSB jämfört med kontrollgruppen (n= 246) (t115,346 = 3,523, p = .001). Effektstorleken är att 
betrakta som måttlig (d =.55). Se tabell 4 nedan för medelvärde, standardavvikelser och Cohens d. 

Tabell 4. Medelvärden, standardavvikelser, p-värden och Cohens d för medelvärdesskillnader i 
HMVSB samt respektive subskala. 

Skala Grupp n  M (sd) p Cohens d 

Summapoäng 
HMVSB 

Klinisk grupp 95 34,9 (7,3)  
<.001 

 
.55 

 Kontrollgrupp 246 32,1 (3,9)   
 

 
BI 

Klinisk grupp 95 26,0 (8,9)  
<.05 

 
.38 

 Kontrollgrupp 246 24,0 (2,9)  
     
 

BA 
Klinisk grupp 95 9,0 (3,0)  

<.01 
 

.41 
 Kontrollgrupp 246 8,0 (2,2)   

 

Summapoäng för de frågor som laddar på faktor 1 (BI) jämfördes mellan kontrollgrupp (n= 246) 
och klinisk grupp (n= 95). Den kliniska gruppen (m= 25,95, sd= 8,89) ansåg sig signifikant mer 
beteendeinhiberad (t101,722 = 2,040, p < .05) jämfört med kontrollgruppen (m= 24,05, sd= 2,88). 
Skillnaden i effektstorlek är att betrakta som liten (d= .38). 

I en jämförelse av summapoäng för de frågor som laddar på faktor 2 (BA) mellan kontrollgrupp 
(n= 246) och klinisk grupp (n= 95) skattade sig den kliniska gruppen (m= 9,05, sd= 3,08) som 
signifikant mer beteendeaktiverad i HMVSB (t132,718 = - 2,433, p <.01) jämfört med 
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kontrollgruppen (m= 8,08, sd= 2,19). Skillnaden i effektstorlek är att betrakta som liten (d= .41). 

Den konvergenta validiteten undersöktes genom beräkning av Pearsons r av medelvärden på 
HMVSB och mini-SPIN respektive LSAS-SR. I kontrollgruppen (n=246) fanns en signifikant 
svag negativ korrelation (r = -.136, p < .05) mellan summapoäng på HMVSB och poäng på mini-
SPIN. Detta innebär att det förelåg en signifikant korrelation mellan hur beteendeinhiberad man 
ansåg sig ha varit som barn (mätt med HMVSB) och hur mycket social ångest man skattat sig ha i 
nuläget (mätt med mini-SPIN). De items som laddade på faktor BI uppvisade ingen signifikant 
korrelation med mini-SPIN, det gjorde däremot de items som laddade på faktor BA (r = -.167, p < 
.01) där korrelationen är att betrakta som svagt negativ. 
 
En beräkning av korrelation mellan summapoäng på LSAS-SR och HMVSB gjordes i den kliniska 
gruppen och visade sig vara icke-signifikant. De frågor som laddade på faktor BI korrelerade 
signifikant positivt (r = .203, p < .05) med summapoäng på LSAS-SR. Korrelationen är att 
betrakta som svag. De frågor som laddar på faktor BA korrelerade inte signifikant med LSAS-SR.  

Skiljer sig den kliniska gruppen åt i skattning på HMVSB beroende på om de är diagnosticerade 
med SAD av generaliserad eller specifik subtyp? 
Det fanns ingen signifikant skillnad i summapoäng på HMVSB mellan gruppen individer med 
generaliserad SAD och gruppen individer med specifik SAD.  

Individer med generaliserad SAD ansåg sig som grupp vara signifikant mer beteendeaktiverade 
mätt med frågor i HMVSB som laddar på faktor BA jämfört med gruppen individer med specifik 
SAD (t93= 2,533, p < .05). Ingen signifikant skillnad fanns mellan subtyperna i den kliniska 
gruppen avseende de frågor i HMVSB som laddar på faktor BI.  

I en jämförelse av gruppen individer med generaliserad SAD (n= 59) och kontrollgruppen (n= 
246) förelåg en signifikant skillnad (t72,175= 3,664, p < .001) i poäng för de frågor som laddar på 
faktor BA där gruppen med subtyp generaliserad SAD ansåg sig varit signifikant mer 
beteendeaktiverade som barn. Gruppen med subtyp generaliserad SAD (n= 59) ansåg sig även ha 
varit signifikant (t60,744= 2,374, p < .05) mer beteendeinhiberade som barn jämfört med 
kontrollgruppen (n= 246) mätt i poäng på de frågor som laddar på faktor BI. 

Det förelåg ingen signifikant skillnad mellan gruppen med specifik SAD (n= 36) och 
kontrollgruppen (n= 246) i summapoäng på de frågor som laddar på faktor BA. Det förelåg heller 
ingen signifikant skillnad avseende grad av beteendeinhibering mätt i poäng på de frågor som 
laddar på faktor BI mellan gruppen SAD av specifik subtyp (n= 36) och kontrollgruppen (n= 246). 

I den kliniska gruppen (n= 100) hade gruppen individer med subtyp generaliserad SAD signifikant 
högre totalsumma på LSAS-SR (t98= 9,667, p < .01) jämfört med gruppen individer med subtyp 
specifik SAD. 

 

Diskussion 

 
Huvudsakliga fynd och generella slutsatser 
Syftet med studien var att genom explorativ faktoranalys undersöka vilka underliggande faktorer 
som finns i formuläret HMVSB. Den bästa faktorlösningen extraherar två underliggande faktorer 
som döptes till BI respektive BA vilket bekräftade studiens första hypotes. Likaså bekräftades 
studiens andra hypotes; den kliniska gruppen var signifikant mer beteendeinhiberad som barn mätt 
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i summapoäng på HMVSB, även sedan variabeln ålder kontrollerats för med hjälp av en 
kovariansanalys. Detta är i linje med tidigare forskning kring BI och BA som presenteras i 
teoriavsnittet (Kagan, 2010; Clauss & Blackford, 2012; Stein & Stein, 2008; Rotge et al., 2011). 
Skillnadernas effektstyrkor kan betecknas som små eller måttliga beräknat med Cohens d. 
 
Vidare visar resultaten att HMVSB har god intern konsistens mätt med Cronbachs α och 
acceptabel genomsnittlig interitemkorrelation enligt Clark och Watsons (1995) riktlinjer. Vad 
gäller diskriminativ validitet visar faktoranalysen att HMVSB innehåller två skilda konstrukt med 
starka laddningar >.50 som tillsammans förklarar 47 % av den totala variansen. En undersökning 
av korrelationer med de etablerade skattningsskalorna mini-SPIN och LSAS-SR påvisar en svagt 
negativ signifikant korrelation mellan mini-SPIN och summapoäng på HMVSB i kontrollgruppen 
men en icke-signifikant korrelation mellan LSAS-SR och summapoäng på HMVSB i den kliniska 
gruppen. HMVSB lyckas diskriminera en klinisk subgrupp med generaliserad SAD från en 
kontrollgrupp utan att korrelera med etablerade mått på social ångest närmandevis den magnitud 
på korrelation (.40) som Bohlin et al. (2000) rapporterar. Den instrumentella reliabiliteten kan 
sägas vara tillfredsställande emedan HMVSB kan sägas ha ett antal validitetsproblem. 

Resultaten visar även att den kliniska gruppen skiljer sig från kontrollgruppen genom att skatta 
signifikant högre summapoäng på HMVSB samt anse sig ha varit både signifikant mer 
beteendeinhiberade och beteendeaktiverade som barn. När jämförelser baserat på subtyp (specifik 
respektive generaliserad SAD) genomfördes var det endast gruppen med generaliserad SAD som 
var signifikant mer beteendeaktiverade och beteendeinhiberade som barn jämfört med 
kontrollgruppen. Detta är i linje med tidigare forskning (Bohlin et al. 2000) som identifierat en 
subgrupp med både hög grad av BI och BA som korrelerar med högre förekomst av 
barnpsykopatologi. Resultaten visar även att subgruppen med specifik SAD var vare sig 
signifikant mer beteendeinhiberade som barn jämfört med kontrollgruppen, ej heller signifikant 
mer beteendeaktiverade. Detta skulle kunna vara den SAD-subtyp ”performance SAD” som 
Bögels et al. (2010) har uppmärksammat och som karaktäriseras av senare debut och mindre BI 
under barndom och uppväxt. Vidare har patientgruppen med ”performance SAD” mindre 
psykiatrisk hereditet och även mindre psykosociala problem och psykologiska trauman under 
uppväxten (Bögels et al., 2010), detta är dock inte undersökt i föreliggande studie. 
 
Resultaten i studien talar mot modellen som är presenterad i teoridelen kring sambandet mellan 
BI, BA och SAD (Kimbrel, 2008, figur 3) som postulerar att låg BAS-känslighet (låg grad BA) 
utgör en riskfaktor för generaliserad SAD medan hög BAS-känslighet (hög grad BA) utgör en 
skyddsfaktor. Föreliggande studie har ej funnit stöd för ett sådant påstående – istället tycks 
resultaten tyda på att hög BI och hög BA i kombination inom den kliniska gruppen korrelerar med 
generaliserad SAD. Detta skulle kunna tolkas som att en atypisk subgrupp med signifikant högre 
skattningar i LSAS-SR har identifierats med hjälp av de frågor i HMVSB som laddar på faktor 
BA. Detta är i linje med Mörtberg et al., (2014, i press) som i samma grupp som denna identifierat 
en klinisk subgrupp med såväl hög inhibering (hög BI) som impulsivitet (hög BA) mätt med 
korrelerande konstrukt i TCI.  
 
Ett intressant och oväntat fynd i föreliggande studie var att konstrukten BI och BA har en 
annorlunda roll vid specifik respektive generaliserad SAD genom skattningar i HMVSB. Den 
kliniska relevansen i föreliggande studie var att det ur behandlingssynpunkt skulle vara av intresse 
att identifiera retrospektivt skattad BI eftersom förekomsten av extrem BI som barn korrelerar med 
psykiatrisk komorbiditet till SAD i vuxen ålder (Rotge et al., 2011; Biederman, Hirshfeld-Becker, 
Rosenbaum, Hérot, Friedman, Snidman, Kagan, & Faraone, 2001). Föreliggande studie 
kompletterar detta påstående genom att påvisa att konstruktet BA skulle kunna användas för att 
identifiera en atypisk subgrupp med högre skattningar i LSAS-SR och generaliserad SAD. 
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Styrkor, svagheter och metodkritik 
Den övergripande validiteten i föreliggande studie hade gagnats av en operationell definition av de 
psykologiska konstrukten BI respektive BA. Detta har inte varit möjligt inom ramarna för denna 
uppsats eftersom hela populationen inte är skattade med samma instrument för SAD, vilket hade 
varit önskvärt. Den begreppsliga validiteten kan därför sägas blivit lidande. Den konvergenta 
validiteten för HMVSB hade kunnat påvisas genom korrelationer till LSAS-SR respektive mini-
SPIN, dessa visade sig dock vara icke-signifikanta med enstaka undantag. Möjligen hade 
subskalorna (ångest respektive undvikande) i LSAS-SR gett annorlunda resultat, men dessa har 
inte varit tillgängliga i föreliggande studie. Vid granskning av de enskilda frågorna i HMVSB kan 
den uppenbara validiteten (face validity) sägas vara bristfällig av ett antal orsaker. Frågor som 
avser mäta BI är i majoritet vilket avspeglas i faktoranalysen. Ingen av de frågor som avser mäta 
BA handlar om en fysiologisk komponent (autonomt beteende) på samma sätt som de frågor som 
avser mäta BI gör. Ett problem är att autonomt beteende vid hög grad av BA operationaliseras på 
samma sätt som vid hög BI; förhöjd arousal i form av hjärtklappning, ökad puls och blodtryck.  
 
Ett problem med hur HMVSB använts i föreliggande studie är att den ursprungliga versionen 
utvecklad av Bohlin et al. (2000) avsåg mäta ”social inhibering” och ”överdriven vänlighet” (over-
friendliness). Dessa konstrukt kan tyckas snarlika men inte självklart identiska BI och BA trots att 
tidigare forskning visar att konstrukten korrelerar (Keiser & Ross, 2011; Mardaga & Hansenne, 
2007). Dessutom är en stor andel av forskningen kring korrelationen temperamentsdrag – 
ångeststörningar fokuserad kring BI vilket bidrar till att BA antingen ses som avsaknaden av BI 
eller är bristfälligt definierat och operationaliserat. Frågor man kan ställa sig är om de frågor som 
laddar på faktor BA i HMVSB endast är inverterade BI-frågor? En annan fråga är huruvida BA i 
HMVSB endast operationaliseras som extrovert beteende – det är möjligt att introversion-
extraversion hade varit mer adekvata benämningar på extraherade faktorer.  
 
Det förelåg ingen signifikant skillnad mellan de kliniska subgrupperna avseende hur 
beteendeinhiberad man ansåg sig ha varit som barn mätt med de frågor som laddade på faktorn BI, 
det förelåg dock en signifikant skillnad jämfört med kontrollgruppen. Detta är ett resultat som kan 
tolkas som att ett samband mellan BI och graden av SAD i en klinisk population inte kan uttryckas 
via en tänkbar kvotskala med hjälp av HMVSB. Det skulle även kunna röra sig om för låg 
statistisk power eftersom de två kliniska subgrupperna endast utgörs av 59 respektive 36 individer. 
Eftersom det saknas normer eller gränsvärden i HMVSB för att kunna uttala sig om vad som är 
”hög” respektive ”låg” grad av BI respektive BA är fokus för studien huruvida en klinisk grupp 
skattar sig högre eller lägre på dessa konstrukt jämfört med en kontrollgrupp. En svaghet i studien 
är att kontrollgruppen och den kliniska gruppen inte hade skattats med samma formulär – endast 
den kliniska gruppen hade skattas med LSAS-SR och endast kontrollgruppen hade skattats med 
mini-SPIN. Detta omöjliggör en korsvalidering av HMVSB.  
 
Man skulle kunna tolka resultaten som att subgruppen med specifik SAD har så pass avgränsade 
problem att det inte korrelerar med temperamentala egenskaper i form av BI respektive BA 
(Bögels et al., 2010) men för att göra ett sådant antagande hade man behövt använda sig av 
etablerade mått för detta, exempelvis TCA eller översätta Carver och Whites (1994) BIS/BAS 
skalor och korsvalidera med HMVSB. 
 
Kontrollgruppen bestod av vård- och omsorgspersonal som deltog i utbildningsverksamhet. Det är 
givetvis ett skevt urval eftersom man kan tänka sig att personer med SAD kanske undviker den 
typen av utbildningsverksamheter eller inte kan arbeta inom vård- och omsorg. Det skulle kunna 
förklara en prevalens av SAD på 6,8 % i kontrollgruppen vilket är betydligt lägre än den 
punktprevalens på som tidigare rapporterats av Furmark et al. (1999)  på 15 % i en svensk 
population. Likaså är kontrollgruppen signifikant äldre än den kliniska gruppen. Man skulle kunna 
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tänka sig att SAD-symtom tilltar med ökad ålder utan behandling, det skulle även kunna vara så att 
man har hunnit genomgå behandling eller på annat sätt hitta strategier för att hantera sin SAD med 
stigande ålder. Den genomförda kovariansanalysen (ANCOVA) påvisade en likartad relation 
mellan kovariatet (ålder) och beroendevariablerna (HMVSB, BA och BI) i båda grupperna, men 
det saknades ett linjärt samband dem emellan. Variabeln ålder var inte korrelerat med 
beroendevariablerna i någon av grupperna. Man kan därför inte förvänta sig att ålder som kovariat 
skulle modifiera de effekter som påvisats med genomförda t-test.  
�
Vård- och omsorgspersonal har traditionellt sett en högre andel kvinnlig personal vilket skulle 
kunna förklara övervikten kvinnor i kontrollgruppen (SCB, 2013). Övervikten kvinnor i den 
kliniska gruppen skulle delvis kunna bero på att SAD tycks vanligare bland kvinnor, men något 
som motsäger detta är att män tenderar att vara mer benägna att söka behandling vid SAD 
(Furmark, 2002). Sammantaget bidrar givetvis detta till att resultaten bör tolkas med viss 
försiktighet. 
 
En styrka med studien är att populationen är så stor att en faktoranalys har kunnat genomföras 
enligt Costello och Osbornes (2005) jämförelsevis konservativa riktlinjer för ”best practice” vid 
faktoranalys med en ratio avseende deltagare per uppgift på 20:1. Likaså har en ”konservativ” 
extraheringsmetod (PAF) använts i enighet med Costello och Osbornes (2005) riktlinjer och 
kunnat erbjuda en relativt stabil faktorlösning. 

”Although there is general agreement about the types of behaviors that assess behavioral 
inhibition, there is little consensus as to how these behaviors should be aggregated into a final 
index.” (Biederman, et al., 2001, sidan 1675). 
 
Biedermans (2001) huvudbry förblir dessvärre obesvarat i förevarande uppsats. Resultaten har 
förhoppningsvis utgjort ett kunskapstillskott i frågan genom att i linje med tidigare presenterad 
forskning verifiera att BI korrelerar med SAD, men framförallt att kombinationen hög BI och BA 
tycks vara förknippat med högre nivåer av social ångest och associerat med en allvarligare klinisk 
bild. 
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Appendix 1 

 
Återkommande förkortningar som används i uppsatsen 

 

 
BA     Beteendeaktivering 

BAS      Behavioral activation system 

BI      Beteendeinhibering  

BIS     Behavioral inhibition system 

DSM     Diagnostic and statistical manual of mental disorders 

FFFS     Fight-flight-freeze-systemet 

fMRI     Funktionell magnetresonanstomografi 

HMVSB   Frågeformuläret ”Hur man var som barn” 

LSAS-SR   Liebowitz skala för social ångest, självskattningsformulär 

mini-SPIN   Kortversion av social phobia inventory 

ML     Maximum likelihood faktoranalys 

NICE     National institute for care and health excellence 

PET     Positronemissionstomografi 

NEO-PI-R   Revised NEO personality inventory 

PAF     Principal axis factoring faktoranalys 

PCA     Principal komponentanalys 

QOLI    Quality of life inventory 

RCT     Randomiserad klinisk prövning 

RSRI     The retrospective self-report of inhibition 

RST     Reinforcement sensitivity theory 

SAD     Social ångeststörning 

SBU     Statens beredning för medicinsk utvärdering 

SPSS     Statistical package for the social sciences 

SSRI     Selektiv serotoninåterupptagshämmare 

TCI     Temperament and character inventory 

5-HTTLPR   Serotonintransportörgen hos människor 
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Appendix 2 

 

Diagnoskriterier för ”Social fobi” (300.23) enligt DSM-IV-TR (sid. 157-158, American 
Psychiatric Association, 2002): 
 

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

B. Exponering för den fruktade sociala situationen framkallar så gott som alltid ångest, vilket kan ta 
sig uttryck i en situationellt betingad eller situationellt predisponerad panikattack. 

C. Insikt om att rädslan är överdriven eller orimlig. 

D. Den fruktade sociala situationen eller prestationssituationen undviks helt, alternativt uthärdas under 
intensiv ångest eller plåga. 

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

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

G. Ångesten eller undvikandet beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t ex 
missbruksdrog, medicinering) eller någon somatisk sjukdom/skada och förklaras inte bättre med 
någon annan psykisk störning (t ex paniksyndrom med eller utan agorafobi, separationsångest, 
dysmorfofobi, en genomgripande störning i utvecklingen eller schizoid personlighetsstörning). 

H. Om det samtidigt föreligger någon somatisk sjukdom/skada eller någon annan psykisk sjukdom så 
har inte rädslan enligt kriterium A något samband med denna; t ex rädslan gäller inte talsvårigheter 
vid stamning, skakningar vid Parkinsons sjukdom eller uppvisande av onormalt ätbeteende vid 
anorexia nervosa eller bulimi nervosa. 

 Specificera om: 
generaliserad: rädslan innefattar de flesta sociala situationer (t ex att inleda eller upprätthålla 
konversation, delta i smågrupper, ha en träff med någon, tala med auktoritetspersoner, gå på fest). 
Obs: Överväg också tillägg av diagnosen fobisk personlighetsstörning. 

 

 


