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Katastroftänkande som vidmakthållande process 

- en studie av social ångest och samsjuklighet hos ungdomar 

 

 

 

 

 

Sammanfattning  

 

Studien har syftat till att undersöka samband mellan samsjuklig 

psykologisk problematik och katastroftänkande hos ungdomar utifrån 

ett transdiagnostiskt perspektiv. Katastroftänkandets roll för 

förändring av social ångest och depressiva symtom undersöktes 

utifrån en studie av internetbaserad KBT-behandling mot social fobi 

(N=18).  Resultatet indikerar att ungdomar med hög initial nivå av 

katastroftänkande har större reduktion av depressiva symtom än 

ungdomar med låg nivå av katastroftänkande. Detta talar för att 

hänsyn bör tas till grad av katastroftänkande vid utformning av 

behandling för personer med social fobi, särskilt vid samsjuklighet 

med depression. Kopplingen mellan katastroftänkande och 

samsjuklighet undersöktes utifrån en tvärsnittsstudie av 

gymnasieungdomar (N=713).  Resultatet visar på en koppling mellan 

katastroftänkande och social rädsla, sömnproblematik och 

nedstämdhet. 

 

Nyckelord: Adolescensen, social ångest, social fobi, depression, 

komorbiditet, transdiagnostiskt perspektiv. 
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Abstract 

 

This study was aimed at examining the relationship between co-

existing psychological problems and catastrophizing in adolescents 

from a transdiagnostic perspective. The role of catastrophizing for the 

change of social anxiety and depression was analyzed in an internet 

based CBT-treatment for social phobia (N=18). The results indicate 

that adolescents with high initial level of catastrophizing have a larger 

reduction of depression than adolescents with low initial level of 

catastrophizing. This suggests that catastrophizing should be 

considered when specifying treatment for social phobia, especially if it 

co-occurs with depression. The relationship between catastrophizing 

and comorbidity was analyzed in a cross-sectional study of 

adolescents (N=713). The result suggests that catastrophizing is 

associated with the level of social fear, sleep problems and depression. 
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comorbidity, transdiagnostic perspective. 
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Katastroftänkande som vidmakthållande process 

- en studie av social ångest och samsjuklighet hos ungdomar 

 

Personer som lider av psykologisk problematik inom ett diagnosområde lider ofta samtidigt 

även av annan psykologisk problematik. Att samsjuklighet är vanligt väcker frågor som: 

Finns det gemensamma nämnare mellan olika diagnoser och symtom och i så fall vilka? Går 

det att via samsjuklighet mellan diagnoser spåra gemensamma sårbarhetsgrundande, 

utlösande samt vidmakthållande faktorer? Skulle fördjupad kunskap om sådana samband 

kunna innebära ökade möjligheter till effektivare psykologisk behandling? 

 Social fobi är ett exempel på problematik som visats ha hög samsjuklighet med annan 

psykologisk problematik, exempelvis med annan ångest, affektiva diagnoser samt med 

missbruksproblematik (Chartier, Walker, & Stein, 2003; Essau, Conradt, & Petermann, 1999; 

Wittchen & Fehm, 2003). Social fobi är en klinisk diagnos som utöver höga nivåer av ångest i 

sociala situationer även innebär att ångesten orsakar betydande lidande, alternativt i 

betydande omfattning är hindrande i studier, arbete eller sociala sammanhang (American 

Psychiatric Association, 1994). Det finns även de som har subklinisk social ångest. Detta 

innebär hög grad av social ångest/rädsla men att rädslan och obehaget inte är av betydande 

omfattning hindrande och inte orsakar betydande lidande i individens vardag (Rapee & 

Spence, 2004). Livstidsprevalensen av social fobi i västvärlden ligger runt 7 till 13 procent 

och kvinnor är överrepresenterade (Furmark, 2002). Exempelvis har en svensk studie av 

vuxna visat på en punktprevalens av social fobi på 18,5 procent hos kvinnor jämfört med 12,2 

procent hos män (Furmark et al. 1999). Social ångest uppkommer ofta redan under tonåren 

och föregår annan problematik (Chartier et al., 2003; Essau et al.; Wittchen & Fehm, 2003). 

Detta gör att det, ur ett preventivt perspektiv, är särskilt intressant att studera förekomsten hos 

ungdomar. En svensk studie av skolelever i åldern 12-14 år, en riskperiod för att utveckla 

social fobi, har redovisat en punktprevalens av social fobi på 4,4 procent och en signifikant 
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könsskillnad (Gren-Landell, Tillfors, Furmark, Bohlin, & Andersson, 2009). 

Punktprevalensen för flickor var 6,6 procent jämfört med 1,8 procent för pojkar. Social rädsla 

för åtminstone en social situation rapporterades av betydligt fler, närmare 14 procent av 

samtliga elever i undersökningen. När det gäller samsjuklighet visar en studie av tyska 

ungdomar (Essau et al., 1999) att av de som uppfyllde diagnoskriterierna för social fobi hade 

23 procent även någon missbruksdiagnos, närmare 30 procent hade någon depressiv diagnos 

och 40 procent någon somatoform diagnos (somatoform innebär kroppsliga symtom utan att 

det finns någon fysisk sjukdom som kan förklara symtomen). 

Det har gjorts försök att förklara samsjuklighet mellan diagnoser utifrån bakomliggande 

kognitiva processer och beteendeprocesser. Exempelvis har användbarheten av ett 

transdiagnostiskt perspektiv studerats (Harvey, Watkins, Mansell, & Shafran, 2004). Ett 

sådant perspektiv bygger på hypotesen att psykologiska diagnoser är mer lika än olika i 

termer av de processer som vidmakthåller dem. För följande vidmakthållande processer 

framhålls att det finns tillräcklig empirisk grund för att de utgör så kallade transdiagnostiska 

processer: uppmärksamhetsprocesser, minnesprocesser, resonerande processer, 

tankeprocesser samt beteendeprocesser (Harvey et al., 2004). I denna indelning skiljs på 

resonerande processer och tankeprocesser. Med resonerande processer menas tänkande i syfte 

att dra slutsatser, göra bedömningar och testa hypoteser. Kognitiv förvrängning i resonerande 

processer innebär att på ett systematiskt och regelbundet sätt dras mot en viss typ av 

slutsatser. Exempel på sådan förvrängning är katastroftänkande, det vill säga att överdriva den 

negativa betydelsen av en händelse. Tankeprocesser utgörs, enligt denna indelning, bland 

annat av processer som oro och ruminering. Exempel på uppmärksamhetsprocesser är selektiv 

uppmärksamhet för interna stimuli, exempel på minnesprocesser är selektivt minne och 

exempel på beteendeprocesser är undvikande och säkerhetsbeteenden.  
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Går det att närma sig social fobi utifrån ett transdiagnostiskt perspektiv? Clark och 

Wells har utvecklat en modell som försöker förklara hur kognitiva processer och 

beteendeprocesser vidmakthåller social fobi (Clark & Wells, 1995). Modellen syftar till att 

förklara varför social fobi ofta vidmakthålls trots regelbunden exponering för sociala 

situationer i vardagligt liv. I denna modell betonas sådana vidmakthållande processer som 

även uppmärksammas i den transdiagnostiska ansatsen, exempelvis resonerande processer 

som negativ tolkning i form av katastroftänkande. Exempel på problematik som föreslagits ha 

liknande vidmakthållande processer som social fobi, enligt det transdiagnostiska perspektivet, 

är depression och sömnstörningar (Harvey et al., 2004).   

I Clark och Wells (1995) kognitiva modell över uppkomst och vidmakthållande av 

social fobi antas personer med social fobi ha en stark önskan om att ge ett gott intryck på 

omgivningen samtidigt som de upplever en stor osäkerhet på sin förmåga att kunna göra det. 

Förenklat kan modellen beskrivas enligt följande, för illustration se Figur 1. Initialt aktiverar 

en social situation grundantaganden och livsregler som gör att situationen tolkas som hotfull. 

Tolkningen utlöser negativa automatiska tankar, även kallat katastroftankar, vilket leder till 

ångest. När kroppen reagerar med ångestsymtom försöker personen dölja detta med olika 

säkerhetsbeteenden. Vanliga säkerhetsbeteenden är att använda sig av knep så att den sociala 

katastrofen inte ska uppkomma. Exempel på sådana beteenden i talsituationer är att spänna 

kroppen för att inte svimma, tala snabbt, undvika ögonkontakt eller klä sig för att dölja 

kroppsreaktioner som svettning och rodnad. Sådana säkerhetsbeteenden bidrar till ökad 

självfokusering, eftersom personen behöver kontrollera att de säkerhetsbeteenden som 

han/hon använder har effekt, vilket förvärrar symtomen ytterligare. Den ökade 

självfokuseringen medför även reducerat processande av externa sociala signaler. Detta leder 

till att personen drar slutsatser om hur hon/han framstår inför andra baserat på intern 

information utifrån sitt eget upplevda obehag. Personens subjektiva upplevelse av den sociala 
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situationen leder därmed till felaktiga slutsatser om hur hon/han uppfattas av andra. En ond 

cirkel som förstärker ångestproblematiken är därmed igång.  

 

 

 

Figur 1 

Clark och Wells modell över vidmakthållande av social fobi. 
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 Modellen utgår från ett antagande om att personer med social fobi i högre grad än 

personer utan social fobi tolkar sociala händelser negativt. Två olika sätt att tolka händelser 

har föreslagits spela roll hos personer med social fobi (Clark, 2001). Det första utgör en 

tendens att tolka tvetydiga neutrala sociala händelser på ett negativt/katastrofalt sätt. Ett 

exempel är tolkningen att man uppfattas som ointressant och tråkig om en person man 

samtalar med under ett kortare ögonblick under samtalet tittar ut genom fönstret. Den andra 

utgörs av en tendens att tolka otvetydiga milt negativa sociala händelser negativt, exempel på 

en sådan händelse är mild kritik från bekanta som personen förstorar. Studier har bekräftat 

detta (Amin, Foa, & Coles, 1998; Stopa & Clark, 2000). Däremot skiljde sig inte de med 

social fobi från de utan social fobi vad gäller tolkning av tvetydiga icke-sociala händelser. 

 I Clark och Wells kognitiva modell betonas även såväl oro innan fruktade situationer 

som ruminering efter sociala händelser. Ett sätt att beskriva skillnaden mellan oro och 

ruminering är att utgå från skillnader i tid, där oro fokuserar på framtida hot medan 

ruminering framförallt handlar om att älta sådant som redan inträffat (Watkins, Moulds, & 

Mackintosh, 2003). En annan ansats betonar att oro och ruminering kan ha olika funktioner 

kopplat till kontroll och osäkerhet (Noelen-Hoeksema, Wisco, & Lyubomirsky, 2008). Enligt 

denna förklaringsmodell oroar sig människor när de är osäkra på sin förmåga att kontrollera 

en situation samtidigt som de upplever att de skulle kunna få kontroll om de bara försöker 

(genom att oroa sig). Vid ruminering är de mer säkra på att resultatet är okontrollerbart.  

Av ovanstående beskrivning av Clark och Wells kognitiva modell framgår vikten av 

negativa tankar, som katastroftänkande, vid vidmakthållande av social fobi. Ett sätt att 

definiera katastroftänkande är att det utgör en kognitiv distorsion, en förvrängd tolkning av 

verkligheten, som leder till negativa förutsägelser om framtiden utan att andra lika troliga 

konsekvenser beaktas (Beck, 1995). Med andra ord innebär katastroftänkande negativa tankar 
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kring att något leder till värsta tänkbara konsekvens. Vad som utlöser dessa tankar och vad 

tankarna handlar om varierar utifrån vad det är som upplevs hotfullt. 

Clark och Wells (1995) har även utvecklat en kognitiv behandling av social fobi som 

syftar till att påverka de vidmakthållande processerna som specificeras i deras modell. 

Behandling baserad på denna kognitiva modell har visats vara effektiv (Clark et al., 2006; 

Clark et al., 2003; Mörtberg, Clark, Sundin, Åberg-Wistedt, 2006; Stangier, Heidenreich, 

Peitz, Lauterbach, & Clark, 2003).  

Flera svenska behandlingsstudier, som delvis är baserade på Clark och Wells kognitiva 

modell mot social fobi, är genomförda inom projektet SOcial Fobi Internet Exponering 

(SOFIE; Tillfors et al., 2008). Den behandling som erbjuds deltagarna i dessa studier är 

självhjälpsbehandling i form av internetbaserad KBT-behandling med minimal 

terapeutkontakt. Den senast genomförda studien, SofieUNG, är en experimentell 

behandlingsstudie av svenska gymnasieelever. Resultaten av denna studie har visat att 

behandlingen haft effekt på social ångest samt depressiva symtom. (Tillfors et al., 2010). 

Vilken roll kan en vidmakthållande och transdiagnostisk process, som katastroftänkande, 

spela för behandlingseffekten när det gäller dessa symtom? Två olika mekanismer, 

medierande och modererande mekanismer, brukar studeras när det gäller sådan påverkan på 

psykologisk behandling (Baron & Kenny, 1986; Kraemer, Wilson, Fairburn, & Agras, 2002).  

Medierande effekt betyder i detta fall att en förändring i katastroftänkande, som en effekt av 

behandlingen, är det som helt eller delvis förklarar behandlingseffekten. Modererande effekt 

betyder i detta fall att initialt katastroftänkande påverkar sambandet mellan behandling och 

behandlingseffekt.  

Både social ångest och depressiva symtom är psykologisk problematik som visats vara 

vanligare hos kvinnor än hos män (Furmark, 2002; Ohayon & Scatzberg, 2010). Det har även 

visats vara vanligare bland flickor än bland pojkar med samsjuklig ångest och depression 
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(Bettge, Wille, Barkmann, Schulte-Markwort, & Ravens-Sieberer, 2008). Detta leder, ur ett 

transdiagnostiskt perspektiv, vidare till frågan om det finns gemensamma vidmakthållande 

processer som kan kopplas till könsskillnader. Klargörande av sådana tänkbara kopplingar 

skulle kunna komplettera bilden av såväl könskillnader i symtom, vidmakthållande processer 

samt i förlängningen även utveckling av lämplig behandling. 

 Sammanfattningsvis lider personer med social ångest ofta av samsjuklighet och det 

finns forskning och teoribildning som tyder på att samsjuklighet skulle kunna förklaras av 

gemensamma vidmakthållande processer som bland annat katastroftänkande. Social ångest 

börjar ofta redan under tonåren och föregår annan psykologisk problematik. Detta talar för att 

det är av betydelse att sätta in åtgärder tidigt. Man kan tänka sig att tidiga insatser skulle 

kunna bryta vidmakthållande processer som annars på sikt skulle leda till allvarligare och mer 

samsjuklig problematik. Det finns få behandlingsstudier av ungdomar med social fobi. 

Därmed finns även få studier av social ångest och vidmakthållande mekanismer som 

katastroftänkande hos ungdomar. Det finns även få studier generellt vad gäller 

katastroftänkandets roll i samband med behandling. Sammantaget talar detta för relevansen av 

att i denna uppsats studera katastroftänkande som vidmakthållande process för social ångest 

hos ungdomar utifrån ett transdiagnostiskt perspektiv.  

1.1. Frågeställningar 

Enligt Clark och Wells modell ingår social ångest och katastroftänkande i ett 

självförstärkande system som leder till ömsesidig ökning av båda (Clark, 2001). 

Katastroftänkande utgör också exempel på en transdiagnostisk, resonerande, process (Harvey 

et al., 2004). Katastroftänkande kan därmed tänkas utgöra en vidmakthållande process även 

för annan problematik som nedstämdhet och sömnproblem. Utifrån detta resonemang studeras 

i denna studie ett antal frågeställningar.  
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 En hypotes är att katastroftänkande kan utgöra en medierande eller modererande faktor. 

Sådana mekanismer kan också ur ett transdiagnostiskt perspektiv tänkas fungera på liknande 

sätt för olika symtom. En annan hypotes utifrån resonemanget ovan kan vara att högre grad av 

katastroftänkande leder till såväl allvarligare som fler symtom (samsjuklighet).  

Ovan har även konstaterats hög grad av samsjuklighet för social ångest och depression 

samt att såväl social ångest som depression är vanligare hos kvinnor än hos män. En tänkbar 

hypotes utifrån detta kan vara att även de vidmakthållande processerna skulle kunna skilja sig 

mellan könen. Det är därför även intressant att undersöka om och hur könstillhörighet är 

kopplat till katastroftänkande.  

1.2. Syfte 

Studiens övergripande syfte är att undersöka samband mellan samsjuklig psykologisk 

problematik och katastroftänkande utifrån ett transdiagnostiskt perspektiv. Studien innefattar 

analys av två datamaterial, dels en studie av internetbaserad KBT-behandling av ungdomar 

med social fobi och dels en enkätbaserad tvärsnittsstudie av gymnasieelevers hälsa. 

Behandlingsstudien medger analys av katastroftänkande som vidmakthållande process för 

både social rädsla och depressiva symtom. Materialet medger dock endast begränsad 

möjlighet att därutöver undersöka samband mellan samsjuklighet (på grund av få deltagare 

och givna mått i behandlingsstudien). Katastroftänkandets samband med samsjuklighet 

undersöks därför vidare i tvärsnittsstudien.  

 I behandlingsstudien undersöks samband mellan katastroftänkande och 

symtomförändring av social ångest respektive depressiva symtom. Mer specifikt undersöks 

om katastroftänkande utgör en medierande eller modererande faktor. På grund av 

stickprovsstorlek och design betraktas analyserna av denna behandlingsstudie som en 

pilotstudie i syfte att belysa frågeställningar inför framtida studier.   
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 I tvärsnittstudien studeras samband mellan katastroftänkande och samsjuklighet. Mer 

specifikt undersöks om det i ett stickprov av gymnasieungdomar finns mönster av samsjuklig 

psykologisk problematik samt om sådana mönster kan kopplas till grad av katastroftänkande. 

Detta undersöks genom att först identifiera potentiella mönster, kluster, av social ångest, 

nedstämdhet och sömnproblematik. Därefter undersöks om klustertillhörighet och kön, var för 

sig eller genom interaktion, samvarierar med grad av katastroftänkande.  

2. Metod  

Analyserna i denna uppsats baseras på två olika datakällor, dels en experimentell 

behandlingsstudie och dels en enkätbaserad tvärsnittsstudie i en gymnasieskola. De 

frågeformulär som används i de två studierna är delvis överlappande. Nedan beskrivs de två 

materialen var för sig. För statistiska analyser användes Statistical Package for Social 

Sciences, SPSS, 17.0 för Windows.  

2.1. Behandlingsstudien 

2.1.1. Rekrytering och Urval 

 Deltagarna i studien var elever från gymnasieskolor i Mellansverige. Huvudsyftet var att 

undersöka effekten av internetbaserad självhjälpsbehandling utifrån KBT-principer i en grupp 

gymnasieungdomar med social fobi. Via skolpersonal, annonser på skolor samt 

tidningsartiklar och tidningsannonser under hösten 2007 och våren 2008 uppmärksammades 

elever på studien. De hänvisades till en hemsida där de kunde läsa mer om social fobi och 

studiens upplägg, anmäla sig och ihop med anmälan fylla i formulär som användes för att ta 

beslut om inkludering eller exkludering i studien. Inkluderade deltagare uppfyllde följande 

fem villkor: (1) Personen uppfyllde kriterierna för social fobi enligt Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders, fjärde upplagan (DSM-IV-TR). Detta bedömdes först enligt 
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självskattningsskalan the Social Phopbia Screening Questionnaire for Children (SPSQ-C) och 

därefter enligt telefonintervju på social fobi-delen av den korta versionen av Structured 

Clinical Interview för DSM-IV (SCID) (First et al., 1998 ref. i Tillfors et al., 2010).             

(2) Personen var rädd för att tala inför publik. (3) Personen skattade mindre än 30 på 

självskattningsskalan för Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS-S) samt 

mindre än 4 på skalans fråga som mäter självmordstankar. (4) Personen gick inte i 

psykologisk behandling samtidigt med studien och hade inte tidigare erfarenhet av KBT-

behandling. (5) Om personen behandlades med läkemedel för ångest/depression hade dosen 

varit konstant i 3 månader innan studien påbörjades och doseringen behölls konstant under 

hela studien. Inkluderade deltagare randomiserades parvis till behandlingsgrupp och 

väntelistegrupp.  

2.1.2. Deltagare och procedur 

Studiens data bygger på deltagarnas självskattningar. Mätningar har gjorts såväl före som 

direkt efter behandlingen. Totalt ingick 19 deltagare i studien. Av dessa var 17 flickor och 2 

pojkar. Deltagarna indelades i behandlingsgrupp (n=10) och kontrollgrupp (n=9), med en 

pojke i respektive grupp. En av deltagarna i behandlingsgruppen påbörjade dock annan 

behandling under studiens gång och uteslöts därmed i analyserna. Deltagarna som utgjorde 

kontrollgrupp sattes på väntelista och fick behandling i ett senare skede. Behandlingen bestod 

av nio moduler. Efter varje modul skulle ett kunskapstest och hemuppgifter skickas till en 

internetterapeut knuten till studien, därefter fick deltagaren en nyckel till nästa modul. 

Deltagarna ombads genomföra en modul i veckan och påmindes via e-post om detta inte skett.  
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2.1.3. Deltagarnas fullföljande av behandlingen 

I behandlingsgruppen genomförde ingen av deltagarna samtliga 9 moduler. I genomsnitt 

fullföljde deltagarna närmare 3 moduler (M = 2,9).  

 I den första modulen, som samtliga 9 deltagare i behandlingsgruppen tagit del av, ges en 

beskrivning av social fobi och deltagarna får upprätta en personlig ångesthierarki. I den andra 

modulen som åtta av nio deltagare fullföljt ges en grundlig helhetsbild av behandlingen och 

teorin bakom Clarks och Wells modell gås igenom. De får även öva på att registrera sina 

tankar. Redan detta innebär en omfattande genomgång av de vidmakthållande processerna vid 

social fobi. I den tredje modulen, som närmare hälften av deltagarna fullföljt, fokuseras främst 

på kognitiv omstrukturering vilket bl.a. innebär genomgång av tankefällor. Under dessa tre 

första moduler får deltagarna således utöver psykoedukation även börja öva på att registrera 

sina egna negativa automatiska tankar. Tre deltagare gick vidare med att arbeta med 

beteendeexperiment i modul 4. Endast en deltagare gick vidare med modul 5 och 6 som 

innefattar exponering och träning i skifte av fokus. Ingen av deltagarna hann med de tre sista 

modulerna i behandlingen som består av ytterligare exponering, övning av sociala färdigheter 

och återfallsprevention.  

 Deltagarna i behandlingsgruppen har således utöver omfattande psykoedukation främst 

hunnit arbetat med sina resonerande processer och tankeprocesser. Mer heltäckande 

beskrivning av behandlingen finns i självhjälpsformat (Furmark, Holmström, Sparthan, 

Carlbring, & Andersson, 2006). Vid analys av tidigare SOFIE-studier har det noterats att 

behandlingseffekten i hög grad kommit tidigt, runt fjärde veckan, i behandlingen (Furmark et 

al., 2009).  
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2.1.4. Mätinstrument 

Mått för katastroftänkande, social rädsla och depressiva symtom användes vid analyserna av 

behandlingsstudien. I behandlingsstudien fanns även mått på sömn inkluderade. Vid 

förmätningen uppgav dock ingen av deltagarna att de inte sover bra. Detta innebar att det för 

denna variabel blev svårt att mäta symtomreduktion av behandling. Sömn analyserades 

därmed inte i behandlingsstudien.  

 2.1.4.1. Katastroftänkande. Safety Behavior and Catastrophizing Scale (SBCS; 

MacDonald, Linton & Jansson-Fröjmark, 2008) är ett självskattningsformulär som avser att 

mäta gemensamma kognitiva och beteendemässiga processer vid samsjuklig smärt- och 

sömnproblematik. I faktoranalys har tre delskalor framkommit: beteendebaserade 

säkerhetsbeteenden, kognitiva säkerhetsbeteenden samt katastrofiering. I denna studie 

används delskalan för katastrofiering (sex frågor, 6-30 poäng) som ett kontinuerligt mått på 

katastroftänkande. Den består av frågor från the Pain Catastrophizing Scale (Sullivan, Bishop, 

& Pivik, 1995. ref. i MacDonald et al., 2008), två frågor vardera som rubriceras som 

ruminering, magnifiering och hjälplöshet. Frågorna avslutar meningen ”När jag har problem 

(även om jag inte har de här problemen just nu)….” och är utformade som sex påståenden. De 

är: ”...kan jag inte sluta tänka på det”, ”…tänker jag hela tiden på hur mycket jag skulle vilja 

bli kvitt problemet”, ”…blir jag rädd för att mina besvär ska förvärras”, ”…undrar jag om det 

är något allvarligt fel på mig”, ”…finns det ingenting jag kan göra för att lindra symtomen” 

samt "...tror jag att jag aldrig blir kvitt problemen”. Hur väl påståendet stämmer skattas på en 

femgradig skala (1 = stämmer inte alls, 3 = stämmer delvis, 5 = Stämmer helt) Cronbach 

alpha för delskalan katastrofiering var i behandlingsstudien 0,81 vilket indikerar god intern 

konsistens (Pallant, 2005). I tidigare studie var Cronbach alpha koefficienten för delskalan 

katastrofiering 0,84 (MacDonald, Linton & Jansson-Fröjmark, 2008). Katastroftänkande mäts 

även i skolstudien med ovan beskrivna mått.  
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 2.1.4.2 Katastroftänkande lågt/högt. En dikotom variabel för katastroftänkande 

skapades för att, på grund av litet stickprov, öka power i de modererande analyser som 

utfördes. Den ovan beskrivna kontinuerliga variabeln för katastroftänkande delades med hjälp 

av medianen (Md = 20) i två grupper: katastroftänkande lågt (n = 10, M = 17,0 SD = 2,6) och 

katastroftänkande högt (n = 8, M = 23,3, SD = 2,6).  

 2.1.4.3. Social rädsla. Social Phobia Screening Questionnaire for Children (SPSQ-C; 

Gren-Landell et al., 2009) är ett för barn och ungdomar upp till 18 år anpassat formulär för att 

mäta social ångest. Det består av två delar. Den första delen används i både 

behandlingsstudien och skolstudien. Den mäter hur stor rädsla deltagarna upplever i 8 sociala 

prestations- och interaktionssituationer (8-24 poäng). Dessa är: ”Att tala inför klassen”, ”Att 

räcka upp handen under en lektion”, ”Att ringa till någon jag inte känner så bra”, ”Att vara 

med klasskompisar under raster”, ”Att gå på fest eller kalas”, ”Att börja prata med någon jag 

inte känner så bra”, ”Att äta tillsammans med andra under matrasten” samt slutligen ”Att titta 

någon i ögonen när jag pratar”. Deltagarna skattar frågorna på en tregradig skala (1 = ”Ingen 

rädsla”, 2 = ”En del rädsla” och 3 = ”Mycket rädsla”). I behandlingsstudien används även 

delar av formulärets andra del, vilket beskrivs nedan, under rubriken: ”2.2.2.6. 

Funktionshindrande social rädsla”.  Skalan som helhet har goda psykometriska egenskaper 

och i tidigare studier har Cronbach alpha koefficienten för första delen varit 0,78 (Gren-

Landell et al., 2009). I behandlingsstudien var den 0,73 vilket indikerar en acceptabel intern 

konsistens för instrumentet (Pallant, 2005).  

 2.1.4.4. Depressiva symtom. Mongomery Åsberg Depression Rating Scale – Selfreport 

(MADRS-S; Svanborg & Åsberg, 2001) mäter depression och är speciellt utvecklat för att 

mäta förändring i depression. Formuläret består av nio frågor som behandlar områden som är 

relevanta för att bedöma depression, exempelvis sinnesstämning, initiativförmåga och livslust. 

Varje fråga besvaras på en sjugradig skala (0-6) med fyra definierade och tre mellanliggande, 
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odefinierade steg. Totalpoäng kan variera mellan 0-60. Formuläret har visats ha hög 

korrelation (r = 0,83 - 0,93) med den expertadministrerade originalversionen av skalan 

(Svanborg och Åsberg, 1994 ref. i Svanborg och Åsberg, 2001) vilken har visats ha goda 

psykometriska egenskaper (Montgomery & Åsberg, 1979 ref. i Svanborg och Åsberg, 2001). 

Cronbach alpha för den aktuella studien har inte beräknats då data för de enskilda frågorna 

inte finns tillgängliga i databasen.  

2.1.5. Statistiska analyser av behandlingsstudien 

I behandlingsstudien undersöktes om det fanns samband mellan katastroftänkande och 

symtomförändring (av social ångest respektive depressiva symtom). Mer specifikt 

undersöktes om katastroftänkande medierar eller modererar sambandet mellan behandling och 

symtomförändring.  

 2.1.5.1. Medierande analyser. Analyser utfördes för att undersöka medierande effekt av 

katastroftänkande. Med medierande effekt avses att behandling leder till förändring i 

katastroftänkande som i sin tur leder till symtomförändring. För att medierande effekt ska 

kunna konstateras måste följande vara uppfyllt, för illustration se Figur 2.  

 

 

Figur 2 

Illustration av medierande effekt. 
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 Det måste finnas en signifikant relation mellan prediktor och utfall (pil C). Det måste 

även finnas en signifikant relation mellan såväl prediktor och mediator (pil A) som mellan 

mediator och utfall (pil B). Vidare måste relationen mellan prediktorn och utfallet (pil C) 

minska signifikant då mediatorn läggs till i analysen (Baron & Kenny, 1986; Frazier, Tix, & 

Barron, 2004). Följande förklarar hur man med hjälp av linjär regressionsanalys avgör om det 

finns en medierande effekt. Två regressionsmodeller (modell 1 och modell 2) beräknas. 

Modell 1 beräknar endast relationen mellan prediktor och utfall. Det innebär att  i modell 1 

inkluderas endast en oberoende variabel, i detta fall den dikotoma variabeln 

behandling/väntelista. Modell 2 inkluderar därutöver även mediatorn (förändring i 

katastroftänkande) som oberoende variabel i ekvationen. För att medierande effekt ska kunna 

konstateras måste följande vara uppfyllt. Betakoefficienten för prediktorn 

(behandling/väntelista) ska vara mindre i modell 2 än i modell 1. Ett sådant resultat visar att 

modell 2, där även mediatorn är inkluderad som oberoende variabel, förklarar nivån på 

utfallet bättre än modell 1, där endast prediktorn utgör oberoende variabel. Utifrån befintligt 

datamaterial går det i denna studie inte att säkert avgöra om katastroftänkande är en 

medierande faktor ens om detta skulle vara uppfyllt. Orsaken är att det i detta fall inte är 

möjligt att fastställa vad som förändrats först, katastroftänkande eller symtom, det vill säga 

riktningen på pil B i Figur 1 då designen endast innehåller för- och eftermätning (Kraemer et 

al., 2002). Därför går det i den aktuella studien endast att undersöka om det är möjligt att 

katastroftänkande medierar symtomförändring eller om det kan uteslutas.  

 2.1.5.2. Modererande analyser. Analyser utfördes för att undersöka modererande effekt 

av katastroftänkande. Med modererande effekt avses att katastroftänkande innan behandling 

påverkar styrkan i sambandet mellan behandling och symtomförändring. En moderator är en 

variabel som påverkar riktningen eller styrkan på sambandet mellan en prediktor och en 
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utfallsvariabel. Det vill säga, en prediktors effekt på ett utfallsmått varierar som en funktion 

av moderatorn (Baron & Kenny, 1986), se Figur 3. 

 

 
 

Figur 3 

Illustration av modererande effekt. 

 

 Som modererande variabel användes katastroftänkande lågt/högt före behandling. För 

respektive symtom (social rädsla och depressiva symtom) utfördes separata analyser för att 

undersöka om grad av katastroftänkande innan behandling modererar symtomförändring efter 

behandling. Analyserna genomfördes med 2 (behandling/väntelista) x 2 (katastroftänkande 

lågt/högt) faktoriell ANOVA. En modererande effekt indikeras av signifikant 

interaktionseffekt mellan prediktorn (behandling/väntelista) och moderatorn 

(katastroftänkande lågt/högt före behandling).  

2.2. Tvärsnittsstudien av gymnasieungdomar 

2.2.1. Design, procedur och deltagare 

 Studien använder sig av data insamlad i ett treårigt forskningsprojekt (2006-2008) vid Örebro 

Universitets ”the Center for Health and Medical Psychology” (CHAMP) och Skolhälsovården 

i Lindesbergs kommun. Projektet handlade om fysisk och psykisk hälsa hos 

gymnasieungdomar. Eleverna vid en gymnasieskola i Lindesbergs kommun (invånarantal 

23 400) fyllde i en enkät vid tre tillfällen. Det är data från det sista tillfället, 2008 (elevantal 
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1050), som används i denna studie. Enkäterna delades ut av klasslärare eller skolsköterska och 

besvarades i klassrummen under skoltid. 

 Deltagarna var totalt 762 ungdomar i årskurs ett till tre. Svarsfrekvensen var  

72,6 procent (762 elever). För att delta i studien krävdes att man hade fullständiga svar på de 

delar av enkäten som avsåg mäta social rädsla, nedstämdhet och sömn. Detta innebar att 713 

elever (67,9 procent) kom att ingå i studien vilket motsvarar ett bortfall på 32 procent. Av 

deltagarna var 353 (49,6 procent) flickor och 358 pojkar.  

2.2.2. Mätinstrument 

 2.2.2.1. Katastroftänkande. Delskalan katastrofiering (sex frågor, 6–30 poäng) av Safety 

Behaviors and Catastrophizing Scale (SBCS) användes i tvärsnittsstudien. Detta är samma 

mått som användes för att mäta katastroftänkande i behandlingsstudien: För närmare 

beskrivning av måttet, se 2.1.4.1. I detta stickprov var Cronbach alpha koefficienten 0,86 

vilket indikerar god intern konsistens (Pallant, 2005).  

 2.2.2.2. Social rädsla. För att mäta social rädsla användes samma mått som i 

behandlingsstudien: the Social Phobia Screening Questionnaire for Children (SPSQ-C), 8 

frågor (8-24 poäng). För beskrivning av måttet, se 2.1.4.3. Cronbach alpha koefficienten för 

detta stickprov var 0,78, vilket indikerar god intern konsistens (Pallant, 2005).  

 2.2.2.3. Nedstämdhet. Center for Epidemiology Studies – Depression Child (CES-DC) 

är ett självskattningsinstrument som avser att mäta emotionella aspekter av depression hos 

barn och ungdomar. I en studie med svenska ungdomar i åldern 16-17 år var korrelationen 

0,81 mellan CES-DC och Becks Depression Inventory – Children (Olsson & von Knorring, 

1997).  CES-DC består i ursprungsversionen av 20 frågor. Genom faktorsanalys har fyra 

faktorer framkommit, varav den starkaste benämns nedstämdhet. Det är denna faktor som 

används i tvärsnittsstudien. Korrelationen mellan hela skalan och nedstämdhetsfaktorn var 
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större än 0,7. Den består av sex frågor som behandlar oro, rädsla gråtmildhet, ledsnad och 

svårighet att känna sig glad (0-18 poäng). Deltagarna får, på en fyrgradig skala (0 = inte alls, 

1 = enstaka gånger, 2 = då och då, 4 = ofta), ta ställning till om de den senaste veckan 

exempelvis ”känt det som att jag vill gråta”. I tidigare forskning har Cronbachs alpha 

koefficienten varit 0,91 för hela skalan (Olsson & von Knorring, 1997). För detta stickprov 

var den 0,89 vilket indikerar god intern konsistens (Pallant, 2005). 

 2.2.2.4. Sömn. Mättes med frågan, Jag sover bra, som skattades på en femgradig skala 

(1 = Stämmer inte alls, 2 = stämmer dåligt, 3 = stämmer delvis, 4 = stämmar bra och 5 = 

stämmer helt). Denna sömnvariabel användes vid framtagande av klusterlösningen. 

 2.2.2.5. Sömnproblem och insomni. Som komplement till den ovan nämnda 

sömnvariabeln användes vid validerande analyser av klusterlösningen ett mer beprövat och 

validerat mått på sömn som är uppbyggt av flera frågor. Det bestod av fyra frågor baserade på 

Basic Nordic Sleep Questionnaire (Partinen & Gislason, 1995) och Uppsala Sleep Inventory 

(Liljenberg, Almqvist, Hetta, Roos, & Ågren, 1998). Frågorna var utformade för att motsvara 

kriterierna för insomni enligt DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) och 

omfattade följande: (1) Om personen de senaste tre månaderna haft sömnsvårigheter (ja/nej). 

Om svaret var ja, (2) ombads personen uppge hur ofta man under de senaste tre månaderna 

haft sömnsvårigheter (”Mindre än en gång i veckan”, ”1-2 dagar i veckan”, ”3-5 dagar i 

veckan”, ”Dagligen eller nästan dagligen”). (3) Gällde hur länge man låg vaken efter att man 

lagt sig och (4) gällde hur lång tid man i genomsnitt var vaken om man vaknade upp på 

natten. Utifrån dessa frågor skapades två dikotoma variabler, i vilka man antingen uppfyllde 

kriterierna för respektive symtom eller inte. Insomni definierades som sömnproblem minst 3 

gånger i veckan samt minst 30 minuters insomningstid eller vakentid under natten. 

Sömnproblem bestod av de med insomni samt alla som uppgett att de hade sömnproblem, 

även om det var färre än 3 gånger i veckan. Tidigare studier har rapporterat ett samband 
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mellan variabeln sömnproblem och försämrad psykisk och fysisk hälsa (Linton & 

Bryngelsson, 2000). 

 2.2.2.6. Funktionshindrande social rädsla. En dikotom variabel skapades utifrån frågor 

från Social Phobia Screening Questionnaire for Children (SPSQ-C; Gren-Landell et al., 2009) 

vilket beskrivs ovan, under rubriken: ”2.1.4.3. Social rädsla”.  Deltagarna ombads svara på 

om rädslan i någon av de åtta sociala prestations- och interaktionssituationer som ingick i 

första delen av formuläret ”gör att det blir jättejobbigt för mig” i någon av följande tre 

situationer: i skolan (ja/nej), då jag gör saker när jag är ledig (ja/nej) eller då jag är med 

kompisar (ja/nej). Utifrån dessa tre frågor skapades en dikotom variabel med kategorierna 

funktionshindrande social rädsla ja/nej. De som på minst en av dessa tre frågor svarade ja 

bedömdes ha funktionshindrande social rädsla. Måttet avser att mäta kriterium E för att 

uppfylla social fobi enligt DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994), det vill säga att 

rädslan hindrar individen i yrkesverksamhet/studier eller socialt.  

2.2.3. Statistiska analyser av tvärsnittsstudien av gymnasieungdomar 

 2.2.3.1. Klusteranalys. Variabler som användes som klustervariat vid framtagande av 

kluster var social rädsla, nedstämdhet och sömn. Svarsalternativen för de variabler som 

användes som klustervariat skilde sig åt vad det gäller antal svarsalternativ för respektive 

mätinstrument. Därför transformerades data till z-värden för att de i analysen skulle ha lika 

stor inverkan på klusterlösningen.  En hierarkisk klusteranalys (Hair, Black, Babin, Anderson 

& Tatham, 2006) genomfördes.  För att avgöra lämpligt antal kluster i klusterlösningen 

användes Wards metod (med kvadrerad Euklistisk distans som mått).  En tumregel är att en 

klusterlösning med 67 procent förklarad felvarians (Explained Error Sum of Squares, EESS) 

indikerar att klustren i klusterlösningen är rimligt homogena. Det vill säga att individerna 

inom samma kluster liknar varandra mer än de liknar individerna i övriga kluster (Bergman, 
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Magnusson, och El-Khouri, 2003, sid. 99). I en klusterlösning som har 100 procent förklarad 

felvarians är alla individer i samma kluster exakt lika i de studerade variablerna. För att se om 

klustren skiljde sig åt i grad av katastroftänkande och för att undersöka om samsjuklighet och 

kön tillsammans, genom interaktion, kunde  kopplas till grad av katastroftänkande utfördes en 

faktoriell 2 (kön) x 6 (kluster) ANOVA med katastroftänkande som beroende variabel. 

Eftertest användes vid behov. För att undersöka könsskillnader inom respektive kluster för 

variablerna social rädsla, nedstämdhet, sömn och katastroftänkande användes t-test. 

 2.2.3.2. Validering av klusterlösningen. Validering av klusterlösningen utfördes för att 

undersöka om klusterlösningen fångar teoretiskt meningsfulla aspekter av samsjuklighet. 

Utifrån hypotesen att samsjuklighet samvarierar med allvarligare problematik skapades för 

sömn och social rädsla variabler som mätte hur funktionshindrande problematiken var för 

ungdomarna. För att undersöka hur dessa variabler (insomni, sömnproblem och 

funktionshindrande social rädsla) fördelade sig i de olika klustren genomfördes χ2
-test mellan 

klusterlösning och respektive variabel. Vid ett signifikant samband undersöktes vilka kluster 

som bidrog till sambandet genom att beräkna standardiserade residualer i χ2
-analyserna. Varje 

kluster hade en andel med funktionshindrande problematik som antingen motsvarade eller 

avvek från slumpen förväntad andel. De kluster som bidrog till samband mellan kluster och 

vald symtomvariabel var de kluster med en standardiserad residual mindre än -1,96 eller 

större än +1,96. Hur starkt detta samband var redovisades med Cramer’s V eftersom antalet 

kluster utgjorde fler än två grupper.  

 2.3. Etiska hänsynstaganden 

Den forskningsstudie som behandlingsstudiens datamaterial är en del av har granskats av den 

regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. Deltagarna anmälde sig till studien via studiens 

hemsida. Där fick de samtidigt information om förutsättningarna för studien, exempelvis om 
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konfidentialitet och tystnadsplikt, om att de skulle lottas till en behandlingsgrupp och en 

väntelistegrupp och om att de kunde avbryta studien när de ville. I samband med anmälan gav 

deltagarna sitt samtycke till studien. De gavs även möjlighet att använda ett säkert sätt att 

skicka information till studien genom att det på hemsidan fanns information om ett gratis e-

postkonto som krypterar all sänd information. De deltagare som inte uppfyllde 

inkluderingsvillkoren fick information om vart de kunde vända sig för stöd och behandling 

samt tips på självhjälpslitteratur. De deltagare som utgjorde kontrollgrupp sattes på väntelista 

och erhöll behandling när studiens eftermätning var utförd (cirka nio veckor efter att studien 

påbörjats), vilket tydligt framgick på anmälningssidan. Studien hade tillgång till en 

psykiatriker om sådan kompetens skulle visa sig behövas. När eftermätningen var utförd 

erbjöds deltagarna alla behandlingens moduler. Detta innebar att de som ville kunde arbeta 

vidare på egen hand med de moduler man inte hunnit med under studiens nio veckor.  

 I tvärsnittstudien av gymnasieungdomar har, i enlighet med etiska riktlinjer, 

forskargruppen inte fått tillgång till personuppgifter. Ingen ersättning utgick för deltagande 

och eleverna informerades om att deltagandet var frivilligt och att svaren behandlades 

konfidentiellt. För att säkerställa konfidentialiteten stoppade eleverna sina ifyllda enkäter i 

kuvert innan inlämning till testledaren (som utgjordes av lärare eller skolsköterska). 
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3. Resultat 

3.1. Katastroftänkande och symtomförändring i behandlingsstudien 

För att studera samband mellan katastroftänkande och symtomförändring vid behandling har 

analyser utförts på data från en internetbaserad KBT-behandling för social fobi hos ungdomar.  

3.1.1. Deskriptiv statistik 

Tabell 1 redovisar beskrivande statistik för katastroftänkande, social rädsla, sömn och 

depressiva symtom. Redovisningen i tabellen är inte uppdelad på kön då det inte är 

meningsfullt att göra jämförelser mellan flickor och pojkar med så få pojkar i studien. Det 

fanns ingen signifikant skillnad mellan behandlingsgrupp och väntelistegrupp vid 

förmätningen varken i katastroftänkande, social rädsla, sömn eller depressiva symtom t(16) = 

-0,60 – 0,92, p = 0,37 – 0,56.  

Tabell 1  

 

Medelvärden av katastroftänkande, social rädsla, sömn och depressiva symtom för 

 deltagarna i behandlingsstudien vid förmätning och eftermätning.  
 Totalt  

n = 18 

Behandlingsgrupp 

n = 9 

Väntelistegrupp 

n = 9 

Variabler Förmätning 

M (SD) 

Förmätning 

M (SD) 

Eftermätning 

M (SD) 

Förmätning 

M (SD) 

Eftermätning 

M (SD) 

Katastroftänkande 

 

19,78 (4,07) 18,89 (4,73) 16,22 (5,52) 20,67 (3,32) 19,78 (3,35) 

Social rädsla  

 

15,22 (2,49) 14,78 (2,22) 12,22 (2,73) 15,67 (2,78) 16,00 (3,20) 

Sömn (sover bra) 

 

3,67 (0,77) 3,78 (0,67) 4,11 (0,78) 3,56 (0,88) 3,33 (0,87) 

Depressiva symtom 

 

15,67 (8,36) 14,11 (8,59) 6,22 (4,99) 17,22 (8,32) 16,56 (9,26) 

 

3.1.2. Katastroftänkande som mediator 

Analys av om katastroftänkande medierar symtomförändring vid KBT-behandlingen har 

utförts med hjälp av linjär regressionsanalys. Förändringen i betakoefficienten av 



28 

 

behandlingsvariabeln var marginell när förändring i katastroftänkande inkluderades i 

regressionsmodellen (se Tabell 2). Detta gällde för både social rädsla och depressiva symtom. 

Därmed utgjorde katastroftänkande inte en medierande faktor (vilket även framgår av att 

konfidensintervallen för de båda ekvationernas betakoefficienter för behandling överlappar 

varandra).  

Tabell 2  

Analys av förändring i katastroftänkande som mediator för behandlingseffekt (förändring i 

social rädsla respektive depressiva symtom).  
  

 

Regressions- 

Modell 

 

 

 

B 

 

 

Standard 

fel 

 

 

Standardiserad 

Beta 

95,0 % Konfidens 

intervall för B 

Symtom- 

förändring 

Nedre 

Gräns 

Övre 

Gräns 

Social 

rädsla
a
 

1 Konstant 

Behandling/Väntelista 

0,41 

-2,90 

0,92 

1,26 

 

-0,50* 

 

-5,58 

 

-0,22 

 2 Konstant 

Behandling/Väntelista 

Förändring av 

katastroftänkande 

0,65 

-2,40 

0,28 

0,82 

1,15 

0,12 

 

-0,41* 

0,45* 

 

-4,84 

0,02 

 

0,047 

0,55 

Depressiva-

symtom
b
 

1  Konstant 

Behandling/Väntelista 

-0,47 

-7,23 

2,13 

2,94 

 

-0,52* 

 

-13,47 

 

-1,01 

 2  Konstant 

Behandling/Väntelista 

Förändring av 

katastroftänkande 

0,54 

-6,14 

0,62 

1,95 

2,72 

0,29 

 

-0,45* 

0,42* 

 

-11,93 

-0,01 

 

-0,35 

1,24 

a. R
2 
= 0,25 för modell 1, ∆R

2 
mellan modell 1 och modell 2

 
= 0,19.  

b. R
2 
= 0,28 för modell 1, ∆ R

2 
mellan modell 1 och modell 2

  
= 0,17.   

*p < 0,05. 

 

3.1.3. Katastroftänkande som moderator 

Analyser av om katastroftänkande modererar symtomförändring av social rädsla respektive 

depressiva symtom vid internetbaserad KBT-behandling har utförts. Resultat av faktoriell 2 

(behandling ja/nej) x 2 (katastroftänkande hög/låg) ANOVA redovisas i Tabell 3. Negativa 

värden i tabellen innebär minskning av symtom.  
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 Det fanns, för social rädsla, en signifikant huvudeffekt för behandling. Nivån av 

katastroftänkande innan behandling modererade dock inte behandlingseffekten, vilket 

framgick av att det inte fanns någon signifikant interaktionseffekt. Detta betyder att den 

symtomförändring i social rädsla som skedde under behandlingen inte var kopplad till initial 

nivå av katastroftänkande.    

Tabell 3 

Symtomförändring för behandlingsgrupp (n=9) och väntelistegrupp (n=9). 
 

 

Väntelista 

M (SD) 

Behandling 

M (SD) 
 

F (1,14) 

Effektstorlek 

I. H.K. H.B. 

Förändring av social rädsla  

-0,6 (1,8) 

1,5 (3,8) 

 

-1,8 (1,3) 

-3,5 (3,4) 

I: 2,29 es 

H.K: 0,03
#
 

H.B: 6,10
**

  

0,14 
- 

- 

- 
0,002 

- 

- 
- 

0,30 

Katastroftänkande Lågt      

Katastroftänkande Högt 

Förändring av depressiva symtom   

-3,2 (7,9) 

2,5 (1,9) 

 

-4,8 (3,8) 

-11,8 (6,3) 

I: 5,67
**  

 

H.K: 0,06
#
 

H.B: 8,90
** 

0,29 
- 
- 

- 

0,004 
- 

- 

- 

0,39 

Katastroftänkande Lågt 

 Katastroftänkande Högt 

 Not. Effektstorlek= Partiell Eta kvadrerad; I=Interaktionseffekt (katastroftänkande x VL/Beh); 

H.K.=Huvudeffekt katastroftänkande lågt/högt; H.B.=Huvudeffekt av VL/Beh 
**

 p<0,01; 
#
 = tendens till signifikant (p<0,10); es = ej signifikant 

 

 Motsvarande analys för depressiva symtom visade att sambandet mellan behandling och 

symtomförändring modererades av nivån av katastroftänkande. Att nivån av 

katastroftänkande innan behandling modererade behandlingseffekten framgår av en 

signifikant interaktionseffekt. Detta indikerar att den förändring i depressiva symtom som 

skedde under behandlingen var kopplad till initial nivå av katastroftänkande. Figur 4 

förtydligar denna effekt.  I figuren kan man se att för de med högt katastroftänkande 

reducerades de depressiva symtomen under behandlingsperioden. De med lågt 

katastroftänkande hade lika stor symtomreduktion oavsett om de fick behandling eller inte.  
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Figur 4 

Medelvärden av förändring i depressiva symtom för de med lågt respektive högt 

katastroftänkande i behandlingsgrupp och väntelistegrupp. 

 

 För att undersöka vad som skulle kunna förklara interaktionseffekten testades, trots litet 

stickprov för sådan analys i explorativt syfte, om behandlingsgruppens respektive 

väntelistegruppens förändring av depressiva symtom skiljer sig signifikant för de med högt 

och lågt katastroftänkande. Resultatet visade att det för behandlingsgruppen fanns en tendens 

till signifikant skillnad i förändring av depressiva symtom mellan de med högt och lågt 

katastroftänkande, t(7)=2,06, p=0,08. Motsvarande test för väntelistegruppen visade ingen 

signifikant skillnad t(7)=-1,39, p=0,21. Detta indikerar, med reservation utifrån begränsningen 

i stickprovsstorleken, att det var skillnaden mellan hög och låg grad av katastroftänkande i 

behandlingsgruppen, och inte i väntelistegruppen, som kan vara kopplad till den signifikanta 

interaktionseffekten.  

 Deltagare med högt respektive lågt katastroftänkande skilde sig även åt i initiala 

symtomnivåer. De med högt katastroftänkande hade vid förmätningen i genomsnitt högre nivå 
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av depressiva symtom (M = 21,1, SD = 6,4) än deltagare med lågt katastroftänkande (M = 

11,3, SD = 7,2). Denna skillnad i depressiva symtom var statistiskt signifikant t(16) = -3,007, 

p<0,01.  När det gäller deltagarnas nivå av social rädsla vid förmätningen hade de med lågt 

katastroftänkande lägre nivå av social rädsla (M = 14,2, SD = 2,3) än de med högt 

katastroftänkande (M = 16,5 , SD = 2,3). Även här var skillnaden signifikant t(16)= -2,147, 

p<0,05. 

3.2. Katastroftänkande och samsjuklighet i tvärsnittsstudien av gymnasieungdomar 

För att undersöka katastroftänkandes samband med samsjuklighet och kön har analyser utförts 

på data från en tvärsnittsstudie av gymnasieungdomar. 

3.2.1. Klusterlösning 

Kluster av ungdomar med varierande samsjuklig psykologisk problematik har identifierats. 

Enligt Wards metod utmynnade den hierarkiska klusteranalysen i två tänkbara 

klusterlösningar, bestående av antingen sex eller sju kluster. Lösningen med sju kluster 

innebar 70 procent förklarad felvarians och lösningen med sex kluster innebar 63 procent 

förklarad felvarians. Utöver förklarad felvarians var skillnaden mellan sju-klusterlösningen 

och sex-klusterlösningen att det i lösningen med sju kluster skapades två kluster som 

karakteriserades av relativt god hälsa. När man gick från sju till sex kluster kollapsade ett av 

dessa ”hälsokluster”. Detta slogs samman med nedstämdhetsklustret medan övriga kluster 

förblev intakta. Det vill säga att övriga kluster bestod av samma individer i båda 

klusterlösningarna. För att undersöka eventuella samband mellan samsjuklighet och 

katastroftänkande förlorades därmed ingen väsentlig information genom att välja sex-

klusterlösningen. Dessutom blev denna klusterlösning begreppsmässigt mer renodlad vilket 

underlättade beskrivning och tolkning av analyserna. Sammanfattningsvis bedömdes att 6-

klusterlösningen, trots lägre andel förklarad felvarians, vara mest fördelaktig att använda för 
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studiens analyser. De sex klustren benämndes utifrån de symtom som karakteriserade 

respektive kluster (se Tabell 4).  

Tabell 4 

 Medelvärde (Sd) av social rädsla, nedstämdhet och sömn i de olika klustren samt antal 

individer, andel individer och andel flickor i respektive kluster.  
 

 

Kluster 

 

Antal 

N 

 

Andel 

ungdomar 

 

Andel 

flickor 

Social 

rädsla
a
 

M (SD) 

 

Nedstämdhet
a
 

M (SD) 

 

Sömn
b
 

M (SD) 

Hälsokluster  203 29 % 35 % 9,22 

(1,2) 

 

7,4 

(1,6) 

4,56 

(0,50) 

Sömnproblemkluster 130 18 % 42 % 10,15 

(1,8) 

 

10,1 

(2,9) 

2,67 

(0,60) 

Social rädsla-kluster 124 17 % 44 % 13,28 

(1,8) 

 

8,0 

(1,8) 

4,02 

(0,56) 

Nedstämdhetskluster 170 24 % 68 % 10,22 

(1,5) 

 

14,4 

(3,5) 

4,03 

(0,65) 

 

Dubbelproblematikkluster 

(social rädsla och 

nedstämdhet) 

 

45 6 % 73 % 17,02 

(2,9) 

 

17,5 

(3,8) 

 

3,96 

(0,60) 

Trippelproblematikkluster 

(Social rädsla, nedstämdhet 

och sömn) 

 

41 6 % 59 % 14,15 

(3,0) 

 

16,4 

(4,9) 

1,78 

(0,61) 

 

Samtliga kluster 711 100 % 50 % 11,3 

(2,8) 

10,8 

(4,5) 

3,82 

(0,99) 

a. Högre poäng innebär högre grad av symtom.  

b. Högre poäng innebär bättre sömn, dvs. lägre grad av symtom.  

 

 Två samsjukliga kluster framkom. Det ena karakteriserades av problematik med både 

social ångest och nedstämdhet och benämndes dubbelproblemtikklustret. Det andra 

karakteriserades av social ångest, nedstämdhet och inkluderade även sömnproblematik och 

benämndes följaktligen trippelproblematikklustret. Tre kluster karakteriserades av 

singelproblematik med antingen social ångest, nedstämdhet eller sömnproblem. Slutligen 

framkom ett kluster med frånvaro av samtliga här studerade symtom, hälsoklustret.  Flickorna 

var överrepresenterade i de samsjukliga klustren och i nedstämdhetsklustret. Det kluster som 

utmärktes av frånvaro av de studerade symtomen bestod till största delen av pojkar.  
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Figur 5 visar symtomnivåer i standardiserade poäng för respektive kluster. Av figuren 

framgår att ungdomarna i hälsoklustret ligger mer än 0,5 standardavvikelse under 

genomsnittet i alla symtomvariabler. Man kan notera att de samsjukliga klustren har högst 

nivåer av symtom i alla de variabler som karakteriserar respektive kluster. Noterbart är även 

att nedstämdhetsklustret, utöver hög nivå av nedstämdhet, även karakteriseras av god sömn i 

jämförelse med de övriga klustren.  

 

 

Figur 5 

Klustrens symtomnivåer i standardiserade poäng. 
 

3.2.2. Kluster och köns koppling till katastroftänkande  

Analys har utförts för att undersöka samband mellan katastroftänkande och klustertillhörighet 

respektive könstillhörighet samt om det fanns en interaktion mellan kluster och kön. En 2 

(kön) x 6 (kluster) ANOVA med katastroftänkande som beroende variabel visade inte på en 

interaktionseffekt mellan klustertillhörighet och kön.  Detta innebär att eventuella samband 

mellan klustertillhörighet och katastroftänkande inte kan sägas vara kopplat till 

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

z-social rädsla
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sover bra-variabeln)



34 

 

könstillhörighet. Detta framgår av att det inte fanns någon signifikant interaktionseffekt 

mellan kluster och kön, se Tabell 5. 

 Däremot fanns signifikanta huvudeffekter, stor effektstorlek för kluster, liten 

effektstorlek för kön (Pallant, 2005). Detta betyder att såväl klustertillhörighet som 

könstillhörighet var relaterat till graden av katastroftänkande.  Eftertest visade mellan vilka 

kluster de signifikanta skillnaderna fanns, se Tabell 5.  Av tabellen framgår att hälsoklustret 

hade lägst grad av katastroftänkande och att eftertest visar att det skiljde sig signifikant från 

alla andra kluster. De två samsjukliga klustren (dubbel- och trippelproblematikklustren) hade 

högst grad av katastroftänkande. Dessa kluster skiljde sig inte signifikant från varandra men 

från alla andra kluster vad gäller grad av katastroftänkande. Även nedstämdhetsklustret låg 

relativt högt i katastroftänkande och skiljde sig signifikant från samtliga övriga kluster. 

 

Tabell 5 

Medelvärden (sd) av katastroftänkande för de olika klustren, för hela klustret samt för pojkar och flickor 

separat. Kluster som enligt Tukey´s eftertest är signifikant skilda från varandra vad gäller grad av 

katastroftänkande. 

 

 

 

 

 

Kluster 

 

Katastroftänkande 

F-test 

F, (fg) 

Effekt 

 Storlek 

Samtliga  

M (SD) 

Flickor  

M (SD) 

Pojkar  

M (SD) 

H.kön 

H.kluster 

I  

Samtliga kluster 15,8 (5,4) 17,2 (5,4) 14,4 (5,0) 23,81, (1, 674)*** 

26,69, (5, 674)*** 

1,502, (5, 674)
es

 

 

0,03 

0,17 

0,01 

Nedstämdhet 

 

17,4 (4,8)
 a
 18,0 (4,8) 15,9 (4,6)   

Hälso 

 

13,1 (4,6)
 b
 13,9 (4,9) 12,6 (4,5)   

Social rädsla 

 

14,9 (4,3)
 c
 15,8 (4,4) 14,3 (4,0)   

Sömn 

 

15,2 (4,9)
 c
 16,7 (4,7) 14,1 (4,7)   

Trippelproblematik 

 

21,0 (6,0)
d
 23,3 (4,3) 17,9 (6,7)   

Dubbelproblematik 20,4 (5,8)
 d
 20,6 (5,4) 19,9 (7,1)   

Not. Kluster som har samma bokstavsbeteckning (a,b,c respektive d) är inte signifikant skilda från varandra. 

Kluster som har olika bokstavsbeteckning (a,b,c respektive d) är signifikant skilda från alla kluster med annan 

bokstavsbeteckning. Effektstorlek= Partiell Eta kvadrerad 

***p<0,001. Es = ej signifikant 
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 Figur 6 visar en intressant potentiell skillnad mellan katastroftänkande för pojkar och 

flickor i trippelproblematikklustret. Den relativt största skillnaden fanns i 

trippelproblematikklustret. Därför var det intressant att även studera det andra samsjukliga 

klustret närmare. Könsskillnaden i katastroftänkande i trippelproblematikklustret visade sig 

vara statistiskt signifikant, t(38 ) = 3,08, p<0,01. I dubbelproblematikklustret fanns det inte 

någon sådan signifikant könsskillnad, t(42) = 0,34, p = 0,74.  

 

 

 

Figur 6 

Flickors och pojkars medelvärde i katastroftänkande i respektive kluster. 

 

 Det som skiljer trippelproblematikklustret från dubbelproblematikklustret är närvaron 

av sömnproblematik. Detta väckte frågan om könsskillnaden i katastroftänkande inom 

trippelproblematikklustret skulle kunna kopplas till en könsskillnad i grad av allvar i 
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sömnproblematik. Med andra ord, om flickorna i klustret hade mer allvarig sömnproblematik 

än pojkarna. I trippelproblematikklustret fanns det en tendens till signifikant könsskillnad i 

insomni χ2
(1)= 3,51, p = 0,06. Styrkan i sambandet var medelstarkt, phi= -0.30 p = 0.06. 

Detta betyder att även om alla i klustret upplever att de sover dåligt, att det är merparten 

flickor som uppfyller faktiska kriterier för insomni. Dock visade det sig att flickor med 

insomni och flickor utan insomni i detta kluster inte skilde sig signifikant i grad av 

katastroftänkande, t(28) = 0,39, p = 0,70.  

 Ytterligare en noterbar skillnad mellan de båda samsjukliga klustren är att det i 

trippelproblematikklustret även fanns en tendens till signifikant könsskillnad i grad av 

nedstämdhet t(39) = 1,93, p = 0,06. I dubbelproblematikklustret fanns det inte någon 

motsvarande könsskillnad varken för nedstämdhet (43) = -0,23, p = 0,82 eller 

katastroftänkande t(42) = 0,34, p = 0,74. För social rädsla fanns ingen könsskillnad vare sig i 

trippelproblematikklustret (t(39) = -1,21, p = 0,89) eller i dubbelproblematikklustret (t(43) =   

-0,67, p = 0,51). Inte heller för sömn fanns någon signifikant skillnad varken i 

trippelproblematikklustret (t(26,19) = 0,12, p = 0,89) eller i dubbelproblematikklustret t(43) = 

0,82, p = 0,42).  

3.2.3. Validering av klusterlösningen  

För att få bättre förståelse för klustren undersöktes om klusterlösningen fångar teoretiskt 

meningsfulla aspekter av samsjuklighet. Hypotesen var att samsjuklighet leder till allvarligare 

problematik (insomni och funktionshindrande social rädsla). Att klusterlösningens 

sömnvariabel bygger på en enda fråga motiverade särskild jämförelse med mer beprövade och 

validerade mått på sömnproblematik. För detta användes variablerna sömnproblem och 

insomni (för närmare beskrivning av dessa sömnvariabler, se metodavsnittet). I Tabell 6 

redovisas andelen i respektive kluster som har sömnproblem, insomni samt 
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funktionshindrande social rädsla. Av tabellen framgår även om denna andel motsvarar eller 

avviker från enligt slumpen förväntad andel. Av ungdomarna i de samsjukliga klustren 

uppfyllde mer än hälften kriteriet för funktionshindrande social rädsla vilket kan jämföras 

med 22 procent av ungdomarna i social rädsla-klustret.  Det fanns ett signifikant samband 

mellan vilket kluster man tillhörde och om man hade funktionshindrande social rädsla eller 

inte χ2
(5) = 108,64, p<0,01. Styrkan på sambandet var medelstarkt (Cramer’s V = 0,397, 

p<0,01). Social rädsla-klustret avvek inte från genomsnittet vad det gäller funktionshindrande 

social rädsla. De kluster som bidrog till sambandet var de båda samsjukliga klustren, som 

hade högre andel ungdomar med funktionshindrande social rädsla än förväntat, samt 

hälsoklustret, som hade lägre andel ungdomar med funktionshindrande social rädsla än 

förväntat.  

Tabell 6 

 Andel i respektive kluster som uppfyller kriterierna för att ha 

 sömnproblem, insomni samt funktionshindrande social rädsla.  
 

 

 

Kluster 

Andel med 

funktionshindrande 

social rädsla i 

minst en situation 

Andel 

med 

sömn-

problem 

 

Andel 

med 

insomni 

 
 

Trippelproblematik 57,5%
 a 

 80,0 %
a
 52,5%

 a
  

Sömn 13,6% 64,3 %
 a
 19,0%

 a
  

Dubbelproblematik 61,4%
 a
 38,1 %  9,5%  

Nedstämdhet 18,9% 32,5 %  4,3%  

Social rädsla 22,0% 23,1 %  3,3%
b 

 

Hälso 6,6%
 b
 10,7 %

b
  0%

 b
  

Samtliga kluster 19,9 % 33,5 %  8,7 %  

  a=kluster med fler personer än förväntat med sömnproblem, insomni  respektive 

   funktionshindrande social rädsla.  

  b=kluster med färre personer än förväntat med sömnproblem, insomni respektive 

  funktionshindrande  social rädsla.  

 

 De kluster som hade högst z-värde på symtomvariabeln sömn, trippelproblematik- och 

sömnklustret hade även högst andel ungdomar med sömnproblem och insomni.  Det fanns ett 

signifikant samband mellan vilket kluster man tillhörde och om man hade sömnproblem eller 
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inte, χ2
(5) =144,8, p<0,01. Styrkan på sambandet var medelstarkt till starkt (Cramer’s V= 

0,458, p<0,01). Det var sömnklustret, trippelproblematikklustret och hälsoklustret som bidrog 

till sambandet. Sömnklustret och trippelproblematikklustret hade högre andel individer med 

sömnproblem än förväntat, och hälsoklustret hade lägre andel individer med sömnproblem än 

förväntat. Även för insomni fanns ett signifikant samband mellan vilket kluster man tillhörde 

och om man hade insomni eller inte, χ2
(5) = 140,7, p<0,01. Styrkan i sambandet var 

medelstarkt till starkt (Cramer’s V= 0,452, p<0,01).  Det var sömnklustret, 

trippelproblematikklustret, social rädsla-klustret och hälsoklustret som bidrog till sambandet. 

Trippelproblematikklustret och sömnklustret hade högre andel än förväntat med insomni. 

Social rädsla-klustret och hälsoklustret hade mindre andel än förväntat med insomni. 

Noterbart är att mer än hälften av ungdomarna hade insomni i trippelproblematikklustret, 

jämfört med endast 19 procent i sömnklustret. 

3.4. Sammanfattning av resultat 

Analysen av behandlingsstudien har inte kunnat styrka att förändring i katastroftänkande 

utgör en medierande faktor. Inte heller har nivån av katastroftänkande (lågt respektive högt) 

innan behandling visats moderera symtomförändring av social rädsla. Däremot fanns för 

depressiva symtom en modererande effekt av nivå av katastroftänkande innan behandling. För 

de med högt katastroftänkande var reduktionen av depressiva symtom större för de som fick 

behandling än för de som inte fick behandling. För de med lågt katastroftänkande var 

reduktionen av depressiva symtom lika stor oavsett om de fick behandling eller inte.  

 Analysen av tvärsnittsstudien av gymnasieungdomar indikerade att det fanns 

undergrupper med singelproblematik samt med olika former av samsjuklighet. Den 

identifierade klusterlösningen bestod av sex grupper bestående av ungdomar med varierande 

grad av problematik. Två samsjukliga kluster framkom. Det ena karakteriserades av 
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dubbelproblematik med både social ångest och nedstämdhet. Det andra karakteriserades av 

trippelproblematik, som utöver social ångest och nedstämdhet även inkluderade 

sömnproblematik. Tre kluster karakteriserades av singelproblematik med antingen social 

ångest, nedstämdhet eller sömnproblem. Slutligen framkom ett kluster med frånvaro av 

samtliga här studerade symtom. De samsjukliga klustren var, i jämförelse med övriga kluster, 

kopplade till högre grad av katastroftänkande och till mer funktionshindrande problematik. 

Även kön visades vara kopplat till grad av katastroftänkande. Däremot hade 

klustertillhörighet och kön tillsammans ingen koppling till grad av katastroftänkande. Vid 

närmare granskning visade sig det sig att flickor med trippelproblematik hade högre grad av 

katastroftänkande än pojkarna med samma symtom, en könsskillnad som inte återfanns i 

dubbelproblematikklustret. Flickorna i trippelproblematikklustret hade även en tendens till 

signifikant högre grad av insomni jämfört med pojkarna i samma kluster.   

4. Diskussion 

Denna studie har syftat till att undersöka hur katastroftänkande relaterar till samsjuklig 

psykologisk problematik hos ungdomar utifrån två olika studier. Studien har dels behandlat 

samband mellan ungdomars katastroftänkande och symtomförändring vid internetbaserad 

KBT-behandling riktad mot social fobi och dels om katastroftänkande kan kopplas till olika 

mönster av samsjuklighet i en tvärsnittsstudie av en större grupp gymnasieelever. Nedan 

diskuteras resultaten utifrån dessa frågeställningar. 

4.1. Katastroftänkande och symtomförändring i behandlingsstudien 

Analysen av behandlingsstudien har syftat till att explorativt utforska datamaterialet vad gäller 

katastroftänkandes roll för behandlingseffekten. Analyserna har bidragit till att identifiera 

idéer och hypoteser inför framtida studier med större stickprov vilket diskuteras här. 
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 Resultaten visade på en koppling mellan initial nivå av katastroftänkande och reduktion 

av depressiva symtom Det vill säga att katastroftänkande modererade sambandet mellan 

behandling och förändring i depressiva symtom. Någon motsvarande koppling framkom inte 

för social rädsla. En förklaring till resultatet kan vara att de som har mest att lära av 

behandling inriktad på katastroftänkande är ungdomar med samexisterande social ångest, 

depressiva symtom och högt katastroftänkande. En annan förklaring till att det inte fanns en 

modererande effekt vid social rädsla skulle kunna vara att det krävs mått på katastroftänkande 

kopplat till sociala situationer för att fånga detta. En tredje  förklaring till att resultaten skiljer 

sig för dessa symtom skulle kunna vara att mekanismen mellan katastroftänkande och 

symtomreduktion är mer komplex än de mekanismer som undersökts här. Det är tänkbart att 

den symtomreduktion som fanns för social rädsla skulle kunna kopplas till katastroftänkande 

indirekt via förändringen i depressiva symtom. Exempelvis skulle katastroftänkande, genom 

en reduktion av depressiva symtom, kunna påverka hur aktiva deltagarna är i behandlingen, 

vilket skulle kunna yttra sig genom större engagemang i hemuppgifter. Vid samsjuklig social 

ångest och depression kan det därmed vara relevant att identifiera personer som även ligger 

högt i katastroftänkande.  Denna grupp kan tänkas ha särskild nytta av behandlingens första 

moduler som fokuserar på tolkningsprocesser som katastroftänkande. Vid framtida studier 

skulle det därför vara intressant att vidare undersöka ovan nämnda mekanism. För att studera 

hur minskning av depressiva symtom förhåller sig till beteendeförändringar, symtom på social 

rädsla och katastroftänkande skulle behövas upprepade mätningar av dessa faktorer under 

behandlingen. (Kraemer et al., 2002). Noterbart är även att deltagarna med högt initialt 

katastroftänkande även hade markant högre initial symtomnivå av depressiva symtom, i 

jämförelse med deltagare med lågt katastroftänkande. Detta kan tänkas innebära olika 

förutsättningar för symtomreduktion för dessa två subgrupper. Ytterligare en förklaring till 

resultatet för social rädsla är att det avspeglar powerproblematik. Symtomreduktionen var 
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olika stor för social rädsla och depressiva symtom och den faktiska minskningen av social 

rädsla var relativt liten. Likaså var skillnaden i katastroftänkande mellan de med lågt och högt 

katastroftänkande begränsad. Detta innebär i sin tur begränsade möjligheter att finna effekter 

vid analyser av samband mellan katastroftänkande och social rädsla. 3 

 Resultaten har inte styrkt att förändring i katastroftänkande har utgjort en medierande 

faktor. Med andra ord tyder inte resultaten på en koppling mellan förändring i 

katastroftänkande under behandlingsperioden och minskning av social rädsla och depressiva 

symtom. Utifrån hypotesen att katastroftänkande är en vidmakthållande process vid social 

fobi var detta ett oväntat resultat. En alternativ förklaring kan dock vara att resultatet 

avspeglar powerproblematik.  Det skulle även utifrån ett större stickprov vara intressant att 

studera om katastroftänkande utgör en medierande faktor om man skiljer på subgrupper vars 

resultat kan tänkas ta ut varandra, exempelvis deltagare med högt respektive lågt 

katastroftänkande.  

 Måttet på katastroftänkande i behandlingsstudien är utvecklat i syfte att mäta 

psykologiska processer kopplade till sömn och smärtproblem. Måttet har tidigare visats ge 

utslag på sömn och smärta som singelproblematik och i ännu högre grad vid samsjuklig 

sömn- och smärtproblematik (MacDonald et al., 2008). Detta motiverade att i den aktuella 

studien undersöka om detta mått på katastroftänkande även hade samband med annan 

samsjuklig problematik.  Som framgår av introduktionen är det vanligt att personer med 

social ångest även lider av depression. Resultaten visar dock inte att den aktuella studiens 

mått på katastroftänkande fångar katastroftänkande för både social rädsla och depression. Det 

är dock inte uteslutet att andra mått på katastroftänkande skulle passa bättre i syftet att 

identifiera transdiagnostiska vidmakthållande processer för nämnda symtom. Exempelvis är 

det använda måttet inte utformat för att fånga katastroftänkande specifikt för sociala 

situationer. Tidigare forskning (Amin et al., 1998; Stopa & Clark, 2000) har visat att personer 
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med social fobi tolkar sociala situationer mer negativt än icke-sociala situationer. Vid 

framtida studier skulle det därför vara intressant att mäta katastroftänkande specifikt kopplat 

till sociala ångestväckande situationer både vad gäller modererande och medierande effekter.  

 Resultaten har indikerat att det i framtida studier även kan vara intressant att studera 

skillnaderna i symtomförändring i väntelistegruppen, även om detta inte berör effekt av 

behandlingen. Fokus skulle då vara att studera om högt katastroftänkande kan tänkas blockera 

spontan förbättring. Att gymnasieelever utifrån sin ålder kanske inte hunnit fastna i 

vidmakthållande processer, samt att de naturligt utsätts för det de fruktar i skolmiljön, talar för 

möjligheten till spontan förbättring. Resultatet indikerade att ungdomar med låg nivå av 

katastroftänkande i väntelistegruppen hade nästan lika stor minskning av depressiva symtom 

som de som fått behandling. Om sådan spontan förbättring bekräftas i framtida studier skulle 

det ligga i linje med Clark och Wells kognitiva modell att vidmakthållande processer, som 

hög grad av katastroftänkande, förhindrar spontan förbättring trots regelbunden exponering 

för sociala situationer. 

4.2. Katastroftänkande och samsjuklighet i tvärsnittsstudien av gymnasieungdomar 

Utifrån antagandet att katastroftänkande utgör en gemensam vidmakthållande process för här 

studerade symtom (Harvey et al., 2004), var hypotesen att högre grad av katastroftänkande är 

kopplat till såväl allvarligare problematik som till samsjuklighet. I enlighet med hypotesen 

visades ungdomarna i de samsjukliga klustren ha högre grad av katastroftänkande, högre grad 

av symtom samt mer funktionshindrande problematik än ungdomarna i övriga kluster. Dessa 

resultat talar därmed  för att katastroftänkande utgör en transdiagnostisk vidmakthållande 

process. Bilden kompliceras dock av att resultaten också har pekat på en koppling mellan 

katastroftänkande och nedstämdhet. De kluster som hade högst grad av katastroftänkande 
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utgjordes av de kluster som även hade högst grad av nedstämdhet (de två samsjukliga klustren 

och nedstämdhetsklustret).  

Klustertillhörighet och kön visades inte tillsammans, genom interaktion, vara kopplat 

till graden av katastroftänkande. Det fanns däremot en intressant signifikant könsskillnad i 

grad av katastroftänkande i trippelproblematikklustret som inte återfanns i det andra 

samsjukliga klustret, dubbelproblematikklustret. Flickorna i trippelproblematikklustret hade 

en tendens till högre nedstämdhet än pojkarna, vilket ligger i linje med tidigare forskning som 

visat att depression är vanligare hos kvinnor än hos män (Ohayon & Scatzberg, 2010). En 

tänkbar förklaring till könsskillnaden i katastroftänkande, i detta kluster, skulle därmed kunna 

vara kopplad till könsskillnad i nedstämdhet. 

 En annan tänkbar förklaring till könsskillnaden, i katastroftänkande i 

trippelproblematikklustret, är att katastroftänkande är kopplat till insomni, då det i klustret 

fanns en tendens till könsskillnad i insomni. Vid närmare undersökning framkom dock ingen 

skillnad i grad av katastroftänkande hos flickorna med och flickorna utan insomni. Detta 

resultat kan tyda på att det inte är insomni som förklarar könsskillnaden i katastroftänkande i 

detta kluster. Det kan dock inte uteslutas att resultatet påverkas av powerproblematik då det 

fanns 22 flickor i klustret och endast 7 av dessa hade insomni. Frånvaro av skillnader mellan 

flickorna med och utan insomni i trippelproblematikklustret behöver dock inte betyda att 

sömn inte är kopplat till grad av katastroftänkande. Tidigare forskning har visat att 

sömnkvalitet samvarierar med bland annat nedstämdhet, ångest och ruminering (Thomsen, 

Mehlsen, Christensen, & Zachariae, 2003). En alternativ förklaring skulle utifrån detta kunna 

vara att försämrad sömn ger ökat katastroftänkande trots att sömnstörningen inte är så 

allvarlig som vid insomni. Tanken är då att försämrad sömn kan påverka emotionsreglering 

vilket i sin tur kan tänkas leda till ökat katastroftänkande.  



44 

 

 Klusterlösningen validerades med hjälp av två alternativa mått på sömnproblematik 

(variablerna sömnproblem respektive insomni). Denna validering styrkte att klusterlösningen 

innehöll två olika samsjukliga kluster där endast det ena karakteriserades av sömnproblematik 

(då dubbelproblematikklustret inte avvek från förväntat antal personer med sömnproblematik 

mätt på dessa alternativa sätt). Båda de alternativa variablerna för sömnproblematik visades 

rangordna klustren på samma sätt som klusterlösningens sömnvariabel, med undantag för 

nedstämdhetsklustret. Detta talar för att klusterlösningen fångat upp faktiska skillnader i 

sömn, med undantag för nedstämdhetsklustret. I nedstämdhetsklustret visade 

klusterlösningens sömnvariabel att ungdomarna i klustret hade bättre sömn relativt övriga 

kluster. De alternativa måtten på sömnproblematik visade istället att ungdomarna i 

nedstämdhetsklustret utgjorde det singelproblematikkluster som hade sämst sömn, endast 

ungdomarna i de två samsjukliga klustren hade sämre sömn. Detta skulle kunna avspegla att 

sömnvariabeln kan tolkas på ett annat sätt än variablerna sömnproblem och insomni. 

Exempelvis kanske en nedstämd person skulle kunna instämma i påståendet ”jag sover bra” 

baserat på att personen sover mycket och samtidigt svara ja på frågan ”har du haft några 

sömnsvårigheter – under de senaste tre månaderna?”. Vid framtida studier, bör även beaktas 

att det kan finnas fördelar med att använda en sömnvariabel som är mindre öppen för 

individuell tolkning än det i klusterlösningen använda måttet på sömnproblematik. Att lämna 

öppet för olika definition av frågor medför ökad risk för systematisk snedfördelning utifrån 

hur de svarande tolkar/definierar frågan. Om det exempelvis finns systematiska skillnader i 

hur pojkar och flickor tolkar/definierar ”sover bra” försvåras möjligheterna att uttala sig om 

könsskillnader.  
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4.3 Studiens styrkor och svagheter 

Att den aktuella studien baseras på befintliga studiers datamaterial har påverkat vilka analyser 

som har kunnat utföras. Exempel på sådana begränsningar är att inkluderade mått och antal 

mättillfällen redan varit fastställda. Då båda studierna endast inkluderat gymnasieungdomar är 

möjligheten att generalisera resultaten till ungdomar som inte befinner sig i skolmiljö 

begränsad.  

De två datamaterialen har olika styrkor och svagheter. Behandlingsstudien har 

möjliggjort analys av samband mellan katastroftänkande och symtomförändring under 

behandlingen. Därigenom gavs möjlighet att studera katastroftänkande som vidmakthållande 

mekanism. Tvärsnittsstudien av gymnasieungdomar har, i en icke klinisk ungdomspopulation, 

möjliggjort analys av samband mellan katastroftänkande och samsjuklighet. Datamaterialen 

har därmed kunnat användas för att belysa katastroftänkande ur olika synvinklar. Detta har 

bidragit till att ge en bredare förståelse för katastroftänkande än de båda datamaterialen hade 

kunnat ge var för sig. Exempelvis visar såväl analyserna av behandlingsstudien som analysen 

av den större gruppen gymnasieungdomar på en starkare koppling mellan det använda måttet 

på katastroftänkande till depressiva symtom respektive nedstämdhet än till social rädsla. 

Analyserna av de båda datamaterialen kompletterade därigenom varandra i förståelsen av 

måtten.  

 Den största svagheten med analyserna av behandlingsstudien är den begränsade 

stickprovsstorleken vilket föranlett att dessa betraktas som explorativa. Resultaten behöver 

därför bekräftas av studier med fler deltagare. Randomisering är ett sätt att kontrollera för 

okända faktorer som skulle kunna snedvrida en studies resultat. I behandlingsstudien skilde 

sig inte de studerade variablerna mellan behandlingsgruppen och väntelistegruppen vid 

förmätningen. Detta talar för en lyckad randomisering vilket ökar studiens interna validitet. 

Att deltagarna inte hunnit fullfölja behandlingens samtliga nio moduler inom planerad tid är 
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en brist i behandlingsstudien. Den aktuella studien har dock inte syftat till att utvärdera 

behandlingens effektivitet. Syftet har endast varit att studera katastroftänkandes koppling till 

tidigare konstaterad symtomreduktion i samband med behandlingen. De första modulerna i 

behandlingen fokuserar på psykoedukation kring Clark och Wells kognitiva modell över 

vidmakthållande av social fobi samt på att identifiera deltagarens egna negativa automatiska 

tankar. Tidigare SOFIE-studier har också visat att behandlingseffekten i hög grad kommit 

tidigt i behandlingen, runt fjärde veckan (Furmark et al., 2009). Det är även möjligt att 

ungdomar, som kanske inte hunnit utveckla lika starka vidmakthållande processer som 

personer som haft social fobi under en längre tidsperiod, kan få tidig effekt under behandling. 

Detta skulle kunna förklara att symtomreduktion uppnåtts trots att endast i genomsnitt 3 

moduler av behandlingen har fullföljts. Utifrån detta resonemang bedömdes det vara relevant 

att gå vidare och undersöka katastroftänkande i detta material trots det låga fullföljandet av 

behandlingsmodulerna. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att detta kan påverka 

studiens interna validitet, alltså med vilken säkerhet förändringarna i utfallsmåtten verkligen 

berodde på manipulation av variabeln behandling. Exempelvis skulle det kunna vara så att 

behandlingsgruppens förändring i utfallsmåtten beror på dessa deltagares förväntan om att 

förbättras då de får behandling. För att kunna kontrollera för sådan förväntanseffekt hos 

deltagarna behövs dock en aktiv kontrollgrupp som får någon annan typ av behandling. 

Ytterligare en begränsning är att behandlingsstudien har för få pojkar för att utifrån detta 

material kunna uttala sig om pojkar med social fobi. En styrka med den aktuella studiens 

analyser av behandlingsstudien är ansatsen att undersöka hur mekanismerna mellan 

katastroftänkande och behandlingseffekt fungerar. Detta är ett område som fortfarande är 

relativt outforskat vilket innebär att även en pilotstudie kan bidra med värdefull kunskap.  
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 Det stora stickprovet i tvärsnittsstudien av gymnasieungdomar har inneburit goda 

möjligheter till analys av undergrupper av ungdomar med varierande problematik. Utöver 

tillräckligt stort stickprov för sådana analyser är det även av stor betydelse hur bra mått på 

symtomvariabler som används vid framtagande av kluster. En svaghet i detta sammanhang 

var att den använda sömnvariabeln utgjordes av ett relativt enkelt mått, baserat på en fråga 

med fem skalsteg, vilket ger en begränsad varians i måttet. Måttet visades ändå fungera för 

framtagandet av klusterlösning men begränsade möjligheten till att vidare studera exempelvis 

könsskillnader. En styrka var att måtten på social rädsla och nedstämdhet som användes vid 

klusteranalysen baserades på väl beprövade mått. En svaghet är att endast 713 (68 %) av totalt 

1050 elever ingår i analyserna. Det skulle kunna vara så att de ungdomar som ej ingår skiljer 

sig systematiskt från de ungdomar som ingår i analyserna.  Den största delen av detta bortfall 

är ungdomar som inte besvarat enkäterna. Exempelvis skulle frånvarande elever i högre grad 

än närvarande elever kunna ha högre grad av för studien relevant problematik (social rädsla, 

nedstämdhet och sömnproblem). Om sådana systematiska skillnader föreligger skulle det 

kunna påverka resultaten. Att datamaterialet samlades in klassvis skulle kunna innebära ett 

hot mot den interna validiteten. Exempelvis skulle eleverna, på grund av oro över att någon 

annan i klassrummet eller efter ifyllnad kan se vad man svarar, anpassa sina enkätsvar. För att 

motverka sådan oro och säkra konfidentialitet lades alla enkäter i kuvert när de var ifyllda.  

4.4 Avslutande kommentarer 

Vad gäller katastroftänkandets roll för behandlingseffekten tyder resultaten på att personer 

med hög initial nivå av katastroftänkande får större effekt av behandlingen vad gäller 

reduktion av depressiva symtom, jämfört med personer med låg initial nivå av 

katastroftänkande. Om detta resultat håller vid analyser av större stickprov talar det för att 

hänsyn bör tas till grad av katastroftänkande vid utformning av lämplig behandling för 
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personer med social fobi, särskilt vid samsjuklighet med depression. Intressanta framtida 

forskningsuppgifter som identifierats är dels att testa alternativa mått på katastroftänkande, i 

syfte att belysa den transdiagnostiska dimensionen av katastroftänkande ytterligare, och dels 

att testa alternativa mekanismer för att förklara katastroftänkandets vidmakthållande roll vid 

social fobi. Exempelvis vore det intressant att studera indirekta samband mellan  

katastroftänkande och symtomförändring av social rädsla vid behandling mot social fobi, via 

symtomförändring i depressiva symtom. 

 

 Analysen av gymnasieungdomarna i tvärsnittsstudien visade på en koppling mellan grad 

av katastroftänkande och grad av symtom samt mer funktionshindrande problematik. Dessa 

resultat var i enlighet med hypotesen och talade för att katastroftänkande utgör en 

transdiagnostisk vidmakthållande process. Bilden kompliceras dock av att resultaten också 

pekade på en koppling mellan katastroftänkande och nedstämdhet. Även analyserna av 

behandlingsstudien indikerade att det använda måttet på katastroftänkande framförallt var 

kopplat till förändring av depressiva symtom. Om katastroftänkande främst är kopplat till 

nedstämdhet eller om katastroftänkande främst utgör en transdiagnostisk vidmakthållande 

process återstår att undersöka vidare i framtida studier.  
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