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Sammanfattning 
 
Uppsatsens övergripande syfte var att undersöka möjliga mönster av 
social ångest och dess relation till depressiva symtom och 
livstillfredsställelse. Social ångest innebär lidande för många 
människor och medför rädsla för situationer där det finns risk att 
granskas, att få uppmärksamhet samt att bli bedömd för sina 
prestationer. Social ångest karakteriseras av undvikande beteende 
men indikationer finns att det även existerar en atypisk undergrupp av 
social ångest som uppvisar ett impulsivt beteende. 
Självskattningsformulär har använts vid datainsamlingen och urvalet 
bestod av unga vuxna i åldern 20-24 år. Resultaten analyserades 
genom klusteranalys och indikerade att en atypisk impulsiv grupp med 
social ångest existerade samt att kön modererar graden av depressiva 
symtom. 
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Abstract 

The main purpose of this thesis was to evaluate possible patterns of 
social anxiety and its relation to depressive symptoms and life 
satisfaction.  Social anxiety is distressful for many people and is 
associated with fear for situations where there is a high risk to be 
scrutinized, to get attention and to be evaluated. Social anxiety is 
characterised by avoidant behaviour but there are also indications of 
the existence of an atypical impulsive subgroup to social anxiety. The 
data was gathered using questionnaires and the sample was young 
adults, 20–24 years of age. The results were analyzed with cluster 
analysis and indicated the existence of an atypical socially anxious-
impulsive subgroup. The results also revealed that gender moderated 
the level of depressive symptoms. 
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Undergrupper av social ångest i relation till depressiva symtom och livstillfredsställelse hos 
unga vuxna: En tvärsnittsstudie 

 
Definition av rädsla, ångest och fobi. 

Rädsla kan definieras som en grundläggande affekt som reglerar individens reaktion på fara 

eller hot om fara. Då individen utsätts för något denne upplever kan skada individen fysiskt 

eller socialt kan reaktionen se olika ut beroende på situationen och hur stor kontroll individen 

upplever sig ha över skeendet. De reaktioner som kan uppstå är: kamp, flykt samt 

blockering/apati. Andra reaktioner vid fara eller hot om fara kan vara analys av situationen 

som leder till målmedvetet beteende samt tjusning över faran, vilket kan leda till våghalsighet 

och risktagande. Gällande ångest finns det olika teorier. Rollo May teoretiserar kring 

begreppet ångest, där ångest kan ses som en reaktion på rädsla som uppstår när individen 

upplever att något värdefullt som är centralt i dennes liv är hotat. Han delar upp ångesten i 

olika kategorier som exempelvis; dödsångest (hot gällande livet), separationsångest (hot 

gällande relationer) och prestationsångest (hot om att misslyckas med en väsentlig uppgift). 

Liksom rädsla är ångest normalt och adaptivt så länge den är proportionerlig mot den verkliga 

faran, både rädsla och ångest är viktiga överlevnadsfunktioner. När ångest eller rädsla blir 

överdrivet stark och för individen handikappande kan man börja tala i termer av fobi. Fobi 

kan definieras som: stark rädsla för en speciell typ av situation som 1; är oproportionerligt stor 

i förhållande till den verkliga faran, 2; inte går att resonera bort på rationell väg, 3; leder till 

en tvingande önskan att undvika situationer som väcker stark rädsla. (Psykologilexikon, Natur 

& Kultur, 2005) 

Social ångest/social fobi 

Att vara rädd för situationer där det finns en risk att granskas och få andras uppmärksamhet 

beskrivs som social ångest. Social ångest innefattar även rädsla för situationer där risken finns 

för att bli bedömd för prestationer. Social ångest kan ses utifrån ett kontinuum, där den ena 

änden karaktäriseras av total avsaknad av social ångest och den andra änden karaktäriseras av 
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extrem rädsla för sociala situationer. Någonstans under kontinuumet uppfylls kriterierna för 

social fobi, eller socialt ångestsyndrom. Längst ut på kontinuumet börjar kriterierna för 

undvikande personlighetsstörning motsvaras (Rapee & Spence, 2004).  

Till skillnad från synsättet att social ångest kan ses som ett kontinuum finns det 

indikationer på att social ångest i stället kan delas upp i undergrupper. I en studie gjord på 

tonårspojkar har det identifierats minst två undergrupper till social ångest där den ena gruppen 

specifikt har ångest i prestationssituationer (icke generaliserad social ångest). Den andra 

undergruppen verkar ha en mer generaliserad social ångest vilket innebär ångest i de flesta 

sociala situationer inklusive relationsinriktade situationer, exempelvis rädsla för att umgås 

med människor i sociala sammanhang (Tillfors, El-Khouri, Stein, & Trost, 2009).  Det finns 

indikationer på att vuxna individer som tillhör gruppen med prestationsinriktad social ångest 

har starkare ångest i specifika situationer förknippade med prestation än de individer som 

tillhör gruppen med generaliserad ångest. Individer i den prestationsinriktade gruppen kan 

även få symtom på panikångest i situationer förknippade med prestation. Gruppen med 

generaliserad social ångest är däremot mer rädda i de flesta sociala situationer än de med 

prestationsinriktad social ångest. Det finns även stöd för att ärftlighet gällande social ångest är 

större i gruppen med generaliserad social ångest än vad ärftligheten är i gruppen med 

prestationsinriktad social ångest (Blöte, Kin, Miers, & Westenberg, 2008).  

Då social ångest ofta förknippas med undvikande har intressanta fynd hittats där det 

verkar existera en atypisk grupp med social ångest. Den atypiska gruppen karaktäriseras av 

impulsivitet snarare än inhibering (Kashdan, Elhai, & Breen, 2008). 

Atypisk social ångest 

Fobi och ångest är som tidigare nämnts starkt förknippade med rädsla, vilket är en gemensam 

nämnare för de individer som drabbas av social ångest och social fobi. Social ångest 

sammankopplas vanligtvis med att individen beter sig inhiberande i sociala och 
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prestationssituationer som skapar intensiv rädsla och ångest. Senare forskning har dock visat 

att det verkar finnas undergrupper inom området social ångest där individerna beter sig 

impulsivt och aggressivt, det vill säga atypiskt (Kashdan et al, 2008).  

En studie gjord i USA fann heterogenitet hos personer med Social fobi. 79 % av 

personerna i stickprovet med socialt ångestsyndrom rapporterade typiska symtom för 

diagnosen. Däremot karaktäriserades 21 % av deltagarna av aggressioner, mycket ilska, 

sexuell impulsivitet och högre risk för missbruk än den typiska inhiberande gruppen. 

Resultaten ger indikationer på att en atypisk grupp med socialt ångestsyndrom existerar. I 

Studien hade den atypiska gruppen med social ångest generellt lägre medelålder, bestod av 

fler män och rapporterade sämre hälsa. Det fanns en inkomstaspekt där individer i den 

atypiska gruppen tenderade att ha lägre inkomst än den typiska gruppen med social ångest. 

Individerna i den atypiska gruppen hade även svårare social ångest, samt att de upplevde 

större svårigheter att fungera i vardagen än individerna i den typiska gruppen. Individerna i 

den atypiska gruppen var mindre benägna att söka behandling och deras sociala ångest 

debuterade i tidigare ålder än i den typiska gruppen.  Slutligen indikerade resultaten på att 

ingå i den atypiska gruppen ledde till större risk för impulskontrollstörningar (Kashdan et al, 

2008). 

Det finns ytterligare indikationer på att det existerar en atypisk grupp med social ångest. 

Utöver gruppen med typiska symtom såsom undvikandemönster och låg grad av nyfikenhet 

har fynd hittats gällande en grupp som karaktäriseras av högre grad av nyfikenhet, vilket är 

atypiskt för personer med social ångest. Kvinnor tillhör i lägre utsträckning den atypiska, mer 

nyfikna gruppen. Studier visar att det finns relation mellan nyfikenhet och impulsivitet. Då 

impulsivitet ger ökad risk för självdestruktivitet, aggression och missbruk kan dessa 

beteenden vara mer vanliga hos individer i den atypiska gruppen med social ångest. 



               Undergrupper av social ångest…8 
 

Svårigheter med att kunna generalisera resultaten i studien till den generella populationen 

visar att mer forskning behövs på området (Kashdan, 2007).  

Genom att undersöka huruvida individer tolkar situationer som utgör en potentiell risk 

(sexuella förbindelser, missbruk och aggression) som hotfulla eller intressanta har det 

identifierats två grupper med social ångest. Den ena gruppen bedömde risksituationer som 

hotfulla och klassificerades som en typisk grupp med social ångest. Den andra gruppen 

klassificerades som en atypisk grupp med social ångest och karaktäriserades av svårigheter att 

hantera hotfulla impulser. Den atypiska gruppen med social ångest hade mer social aktivitet 

och mer riskbeteenden än den typiska gruppen med social ångest. När den atypiska gruppen 

med social ångest jämfördes med den typiska gruppen med social ångest gällande 

psykologiskt och socialt välmående rapporterade den atypiska gruppen större svårigheter att 

hantera negativa känslor. De rapporterade även mindre socialt stöd och mindre psykologisk 

flexibilitet än den typiska gruppen med social ångest (Kashdan et al., 2008).  

Prevalens 

I den svenska generella populationen uppnår punktprevalensen gällande social fobi 15.6 % 

(Furmark, Tillfors, Everz, Marteinsdottir, Gefvert, & Fredriksson, 1999). I studier som 

undersöker prevalens av social fobi i västvärlden varierar livstidsförekomsten av social fobi 

mellan 7 – 13 %. Svårigheter att mäta prevalens på grund av hur social fobi diagnostiseras ses 

som ett metodproblem (Rapee & Spence, 2004). En viktig aspekt är dock att man sett en 

ökning av prevalens gällande social fobi i studier där man jämfört prevalens av social fobi i 

olika åldersgrupper. Det verkar som att de yngre grupperna i större utsträckning upplever 

social ångest än vad de äldre grupperna gör, vilket kan vara en indikator på att förekomsten av 

social ångest har ökat. Trots svårigheter att uttala sig om den exakta prevalensen av social fobi 

i populationen vet man att det är en relativt hög procent som påverkas negativt av social fobi 

och att det är en diagnos som debuterar i tidig ålder, vanligtvis tidigt i tonåren. 
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Forskningsfynd visar att det finns barn som redan i 7 års ålder rapporterar hög grad av social 

ångest (Weeks, Coplan, & Kingsbury, 2009). 

Samsjuklighet 

Ett flertal studier visar att majoriteten av de individer som har hög social ångest drabbas innan 

18 år med en medelålder på 10-13 år. Det finns flera studier som visar höga nivåer av 

samsjuklighet mellan social ångest, depression och missbruk. Den tidiga debutåldern för 

social ångest ger indikationer på att det kan vara social ångest som bryter ut först, det är 

därför viktigt att identifiera social ångest i tidig ålder. Man har sett att 81 % av de personer 

som har diagnosen social fobi även uppfyller kriterierna för annan psykisk sjukdom. Social 

ångest och blyghet som inte har utvecklats till social fobi har också visat sig korrelera med 

andra former av ångest, depression och neuroticism (Rapee & Spence, 2004).  

Socialt undvikande är ett typiskt symtom för social ångest, samt en strategi för att 

hantera ångest i sociala situationer. Undvikandet kan också vara en vidmakthållande faktor för 

social ångest. Detta då undvikandet hindrar individen från att skapa nya positiva erfarenheter 

av sociala situationer, samt att undvikandet förstärker individens upplevelse av att den sociala 

situationen är farlig. Socialt undvikande är utöver detta en riskfaktor för att utveckla 

depression (Muris, Merckelbach, Schmidt, Gadet, & Bogie, 2001). 

En longitudinell studie gjord på tonårspojkar visade att pojkar med generaliserad social 

ångest (rädsla för de flesta sociala situationer) löpte större risk att utveckla samsjuklighet i 

form av depressiva symtom än pojkar med icke generaliserad social ångest (rädsla för att 

exempelvis tala inför människor, eller andra prestationsinriktade situationer), och de utan 

social ångest. De pojkar som hade icke generaliserad social ångest tenderade att bibehålla sina 

symtom över tid, men riskerade inte att utveckla samsjuklighet med depression i lika hög 

utsträckning som de med generaliserad social ångest (Tillfors et al., 2009).  
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I en studie där barn i lågstadiet själva fått rapportera grad av social ångest och där även 

lärarna och föräldrarna besvarat frågor gällande barnen indikerade resultaten att de barn som 

rapporterade högre grad av social ångest även kände mer ensamhet, inte trivdes i skolan och 

ville undvika skolan. Resultaten visade även att barnen med högre grad av social ångest hade 

svårare att skapa vänskapsrelationer, var mindre populära bland andra barn och att lärarna 

uppfattade dessa barn som mindre akademiskt duktiga (Weeks et al., 2009).  

I ett kliniskt stickprov från Houston Anxiety Disorder Clinic rapporteras det signifikanta 

skillnader gällande livskvalitet hos personer med social fobi, där individer med social fobi 

uppskattar sig själva ha en lägre livskvalitet än personer utan social fobi. Studien visar även 

att personer med social fobi och depression i kombination, rapporterar ännu lägre livskvalitet 

(Barrera & Norton, 2009). Även enbart depression har visat sig påverka livstillfredsställelsen 

negativt (Kahan, Mitchell, Kemp, & Adkins, 2006).  

Könsskillnader 

Under hela livet löper flickor och kvinnor större risk att utveckla ångeststörning än män (1:2) 

(McLean & Anderson, 2009). Gällande social fobi är könsskillnaderna något mindre än 

skillnaderna i andra ångeststörningar, dock visar studier konsistent att en större proportion 

kvinnor än män i den generella populationen uppfyller kriterierna för social fobi (1:1.5). 

Liknande könsskillnader har påträffats gällande individuella symtom på social ångest, 

exempelvis upplever flickor mer blyghet än pojkar även i yngre åldrar. Man har dock sett att 

det i kliniska populationer finns fler män än kvinnor, vilket kan förklaras genom att mäns liv 

påverkas mer negativt av social ångest och då män tenderar att söka hjälp för sina symtom i 

större utsträckning än kvinnor (Rapee & Spence, 2004).  

Könsskillnader gällande depression har i stor utsträckning belysts inom psykologisk 

forskning, där resultaten visar att kvinnor riskerar att drabbas av depression i högre 

utsträckning än män (Kuehner, 2003). 
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Teoretiskt ramverk 

Det finns olika teorier till varför vissa människor utvecklar social ångest och andra inte. 

Teorierna beskriver orsaker som; anknytningsmönster, uppfostringsstil, ärftlighet och 

modellinlärning (Weeks et al., 2009). I denna uppsats kommer social ångest i relation till 

orsaksförklaringar med biologisk anknytning sättas i fokus, då senare forskning funnit 

intressanta fynd inom detta område. 

Kamp/flykt 

Vid upplevelse av stress, ångest, fara eller hot aktiveras kamp- och flykt systemet. Detta 

system är en skyddsfunktion och en adaptiv respons som gör människan redo för att snabbt 

kunna fly eller stanna kvar och ta till kamp i en hotfull situation. Kamp- och flykt systemet 

aktiveras när individen upplever fara eller hot, vilket får hjärnan att skicka signaler till det 

autonoma nervsystemet. Det autonoma nervsystemet har två förgreningar, det sympatiska - & 

parasympatiska nervsystemet, dessa två nervsystem involveras i kamp- och flykt systemet 

(Passer & Smith, 2004). Det sympatiska nervsystemet gör kroppen redo att hantera det som 

upplevs som ett hot, genom att frigöra energi och förbereda kroppen att agera. När det 

sympatiska nervsystemet aktiveras sker fysiologiska förändringar, hjärtat slår fortare, 

blodflödet omdirigeras, blodkärl vidgas och krymper efter behov, andningen blir djupare och 

snabbare och kroppen svettas mer.  Till skillnad från det sympatiska nervsystemet som 

aktiverar kroppens processer saktar det parasympatiska nervsystemet ner kroppens igångsatta 

processer och arbetar för att återställa kroppen till sitt normala tillstånd. Det parasympatiska 

nervsystemet är en skyddsmekanism som stoppar det sympatiska nervsystemet från att 

fortsätta hålla kroppen i ett tillstånd redo för kamp eller flykt (Carlbring & Hanell, 2007). 

Personer med social ångest upplever sociala situationer som hotfulla och farliga, vilket 

gör att kamp- och flyktsystemet aktiveras. Utifrån kamp- och flykt teorin kan man anta att 
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personer med social ångest använder sig av flyktmekanismen i kamp- och flyktsystemet och 

därför undviker den hotfulla situationen. 

BIS och BAS 

1987 föreslog Gray två motivationssystem; Behaviour inhibition system (BIS) och Behaviour 

activation system (BAS), vilka ligger bakom beteenden och personlighet. Systemen motiverar 

och reglerar enligt teorin mänskligt beteende (Smiths & Boeck, 2006). BIS är det system som 

organiserar beteenden som svarar på stimuli associerade med bestraffning och frånvaron av 

positiv förstärkning. BAS är det system som är känsligt för stimuli som signalerar belöning 

och befrielse från bestraffning. BAS motiverar individen att närma sig stimuli medan BIS 

motiverar individen att undvika stimuli (Bijttebier, Beck, Claes & Vandereycken, 2009).   

BIS och BAS är centrala för teorier gällande personlighet och psykopatologi och ingår i 

Reinforcement Sensitivity Theory (RST) (Brenner, Beauchaine, & Sylvers, 2005). Bijttebier 

et al, menar att RST förutsätter att det finns individuella skillnader gällande känslighet av 

vissa system i hjärnan som svarar på förstärkning och bestraffning, begrepp hämtade från 

inlärningsteori. BIS och BAS ses som dimensioner och enligt RST antas det att individer som 

befinner sig vid de yttre polerna av BIS och BAS löper större risk att utveckla psykopatologi. 

Exempelvis så kan en individ med ett överaktivt BIS system uppleva rädsla för bestraffning, 

vilket kan leda till att individen blir hämmad eller undviker situationer där de riskerar att bli 

bestraffade. En individ med överaktivt BAS system söker sig till situationer där de kan bli 

belönade oavsett konsekvenser, vilket leder till att personer med överaktivt BAS kan uppfattas 

som risktagande. BIS och BAS är två dimensioner som inte är beroende av varandra, man kan 

både ha överaktivt BIS och överaktivt BAS. Reviderade teorier av RST involverar kamp- och 

flykt systemet där systemet tros mediera obehagliga stimuli. Enligt teorin ansvarar BIS för att 

lösa motivationskonflikter mellan stimuli som är känsliga för BAS respektive kamp- och 

flyktsystemet. Exempelvis reglerar BIS huruvida individen ska närma sig stimuli som för 
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individen både utgör ett hot, samtidigt som det kan uppfattas belönande. Om belöningen 

överväger hotet löser BIS konflikten genom att engagera BAS och inhiberar kamp- och flykt 

systemet vilket motiverar individen att närmar sig situationen (Bijttebier et al., 2009). 

Aktivering av systemen BIS och BAS påverkar affekter.  Aktivering av BIS kan leda till 

en ökad negativ affekt och aktivering av BAS kan leda till ökad positiv affekt. Individuella 

skillnader gällande känslighet av BIS och BAS tros svara för stabila individuella skillnader 

gällande positiv och negativ affekt. Besitter individen ett överaktivt BIS blir konsekvensen att 

individen även har mer negativ affekt än individer med ett underaktivt BIS. Överaktivt BIS är 

associerad med inhibering och internaliserad problematik (ex. ångestsjukdomar). Social 

ångest visar konsekvent positiv association med överaktivitet i BIS systemet och ingen eller 

en svag känslighet i BAS (Bijttebier et al., 2009). Det finns även stöd för att känslighet i BIS 

är förknippat med depressiva symtom. En studie gjord på tonåringar indikerar att ungdomar 

med känsligt BIS upplever mer depressiva symtom än ungdomar som inte har ett känsligt BIS 

(Muris et al, 2000). I tidigare studier har könsskillnader påträffats gällande BIS och BAS, där 

kvinnor tenderar att ha ett känsligare BIS än män (Leone, 2000, ref. i Scholten, van Honk, 

Aleman & Kahn, 2006). 

De flesta människor har någon gång upplevt sociala situationer eller 

prestationssituationer som obehagliga och många har med säkerhet upplevt en förhöjd nivå av 

ångest med symtom som hjärtklappning, svettningar, nervositet eller obehag. I många 

situationer människor befinner sig i uppstår det motivationskonflikter, situationer som både 

innehåller en belönande aspekt och en hotfull aspekt. Exempelvis kan det upplevas nervöst 

och obehagligt att gå på fest med främmande människor samtidigt som det kan finnas en 

belöning i att träffa nya människor och utvidga sitt sociala nätverk. Det kan tänkas vara 

obehagligt att utföra en redovisning i skolan samtidigt som det finns en belöning i att redovisa 

då det ökar chansen för ett bra betyg. Om den belönande aspekten överväger det som upplevs 



               Undergrupper av social ångest…14 
 

hotfullt väljer de flesta människor att närma sig situationen, man utför exempelvis 

redovisningen eller går på festen. Det finns dock en grupp individer som uppfattar sociala 

situationer som mycket obehagliga och blir mer ångestfyllda än andra, vilket får dem att 

undvika sociala situationer i stället för att engagera sig i dem. Det är tänkbart att somliga 

individer har en sårbarhet att känna starkare ångest och obehag i sociala situationer och att 

dessa individer har en känslighet för att utveckla social ångest. Denna sårbarhet kan förklaras 

av ett överaktivt BIS. Ett överaktivt BIS är associerat med inhibering (Bijttebier et al., 2009) 

och många personer med social ångest agerar inhiberade och undvikande i de sociala 

situationer som de finner obehagliga. Som nämnts ovan menar RST att individer som befinner 

sig långt ut på dimensionerna BIS och BAS löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa och 

att överaktivitet av BIS är associerat med social ångest (Bijttebier et al., 2009). Med denna 

forskning som underlag kan det tänkas rimligt att människor med social ångest främst styrs av 

BIS och därför har en större benägenhet att undvika de situationer de upplever hotfulla, det är 

även tänkbart att de upplever sociala situationer som mer hotfulla på grund av att de har ett 

överaktivt BIS. Ytterligare en rimlig förklaring är att det för individer med social ångest 

främst är BIS som aktiveras vid motivationskonflikter, de situationer som innehåller både 

belöning och bestraffning. Enligt RST så är BAS, BIS och kamp- och flykt systemet nära 

sammankopplat och det kan tänkas rimligt att när det för personer med social ångest uppstår 

motivationskonflikter så inhiberar BIS BAS och engagerar kamp- och flykt systemet, mer 

specifikt så är det flyktmekanismen som aktiveras.  

Som nämnts ovan finns det indikationer på att en atypisk grupp med social ångest 

existerar och att det utmärkande för denna grupp är undvikande av ångest genom att agera 

impulsivt snarare än inhiberande (Kashdan et al., 2008). Trots att undvikandestrategin skiljer 

sig åt från den typiska gruppen med social ångest så kan funktionen vara den samma. När en 

individ i den atypiska gruppen med social ångest exempelvis beter sig aggressivt och 
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dömande vid ett nytt möte med en människa kan det vara ett sätt för att själv undvika en 

rädsla, att bli bedömd. Även om BIS är associerad med inhibering (Bijttebier et al., 2009), 

vilket skulle kunna tala emot att den atypiska gruppen skulle ha ett överkänsligt BIS, så 

verkar det troligt att även dessa personer har ett överkänsligt BIS. Detta då funktionen av att 

agera impulsivt på ett beteendemässigt plan sannolikt är att undvika ångest. Att undvika 

ångest kan alltså ses som en gemensam underliggande motivation som driver både den typiska 

och den atypiska undergruppen. 

Ruminering 

Ruminering innebär att individen använder sig av upprepade tankemönster gällande sina 

negativa emotioner, fokuserar i hög grad på sina symtom och oroar sig för varför denne mår 

som den gör. Ruminering kan förutsäga symtom av ångest, depression samt av samsjuklighet 

av ångest och depression (Nolen-Hoeksema, 2000).  

Social ångest har visat sig vara associerad med ruminering och effekten förstärks vid 

förekomst av både social ångest och depressiva symtom tillsammans. Det finns även 

forskning som visar att höga nivåer av social ångest och ruminering är associerat med negativ 

affekt (Kashdan & Roberts, 2007). En studie på barn har visat att de barn som skattar högre 

grad av social ångest har en mer internaliserande coping-strategi i form av oro och ruminering 

(Weeks et al., 2009). Ruminering korrelerar även med instabilitet i relationer, samt instabilitet 

i självbild (Watkins, 2009). Individer med social ångest rapporterar mera skamfyllda och 

negativa minnen än individer utan social ångest efter att de deltagit i sociala situationer (Field 

& Morgan, 2003). Könsskillnader gällande ruminering kan ses redan hos pre-pubertala barn 

där flickor verkar ruminera i högre utsträckning än pojkar. Dessa könsskillnader har även 

påträffats hos vuxna, kvinnor tenderar att ruminera i större utsträckning än män (Kuehner, 

2003). 
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Resultaten tyder på att ruminering har en viktig funktion vid förekomst av social ångest 

och depression. Utifrån ovanstående presenterade forskningsfynd kan det tänkas att individer 

med social ångest som i hög utsträckning ruminerar riskerar att drabbas av samsjuklighet med 

depressiva symtom.  

Utifrån ovan presenterad forskning antas kvinnor med social ångest uppleva mer 

depressiva symtom än män med social ångest, då forskning även visat att både flickor och 

kvinnor ruminerar i större utsträckning än män (Kuehner, 2003). 

Förevarande uppsats 

Social ångest utgör ett stort lidande för många människor. Forskning indikerar att social 

ångest är vanligt förekommande och att det ofta debuterar i tidig ålder, vilket betyder att 

social ångest inte bara utgör ett stort lidande för vuxna utan även för barn och tonåringar, 

speciellt när det utvecklas till social fobi.  Det finns inget som tyder på att förekomsten av 

social ångest minskar utan snarare motsatsen, att det blir mer vanligt förekommande (Weeks 

et al., 2009). Mer forskning på området behövs för att kunna hitta bättre behandlingsmetoder 

och för att redan i tidig ålder kunna arbeta preventivt för att minska förekomsten av social 

ångest. Det har åstadkommits ett flertal studier på vuxna med syfte att undersöka eventuella 

undergrupper av social ångest. Studier har påvisat att det finns minst två undergrupper av 

social ångest där den ena gruppen karaktäriseras av mer prestationsinriktad social ångest och 

den andra karaktäriseras av mer relationsinriktad social ångest (Blöte et al, 2008).  Dessa fynd 

har även funnits bland tonåringar (Tillfors et al, 2009). Det har även gjorts studier på vuxna 

och barn gällande samsjuklighet med till exempel depression som visar på att en 

samsjuklighet mellan social ångest och depression existerar (Rapee & Spence, 2004). Senare 

forskning har presenterat indikationer på att det finns en grupp människor med social ångest 

som uppvisar atypiska beteenden i sociala situationer. Det finns också indikationer på att den 

atypiska gruppen med social ångest mår sämre inom andra områden gällande deras psykiska 
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hälsa än vad den mer typiska gruppen med social ångest gör (Kashdan et al, 2008, Kashdan, 

2007).  

Den forskning som presenteras i introduktionen visar många tillförlitliga resultat, men 

vissa brister är värda att belysa och mer forskning behövs inom området för att kunna 

generalisera resultaten. Exempelvis är tidigare forskning främst gjord på samkönade grupper 

samt att forskningen gällande atypisk social ångest är gjord på tonåringar och vuxna. Detta 

gör det intressant att undersöka grupper som inte belysts i lika stor grad inom forskning i detta 

område tidigare, bl. a. unga vuxna, för att i framtiden kunna generalisera resultat även till den 

populationen. Tiden efter grundskolan, innan vuxenlivet startar är en period då det för många 

individer sker stora förändringar i livet (ex, flytta hemifrån, börja arbeta, studera på ny ort, 

mm), vilket gör den åldersgruppen unik och intressant att studera närmare. Uppsatsen har 

därför som syfte att försöka besvara några viktiga frågor gällande unga vuxna och social 

ångest. Unga vuxna definieras i denna uppsats som individer som lämnat tonåren men ej fyllt 

25 år. De unga vuxna som undersöks i uppsatsen är därför mellan 20-24 år. 

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka undergrupper till social ångest hos unga 

vuxna och dess relation till depressiva symtom och livstillfredsställelse. Uppsatsen syftar mer 

specifikt till att: 

 1a) undersöka möjliga undergrupper/mönster av social ångest.   

   b) undersöka huruvida det finns en atypisk impulsiv undergrupp av social ångest.  

2) undersöka om kön modererar relationen mellan undergrupperna vid respektive depressiva 

symtom och livstillfredsställelse. 

Uppsatsen har både ett personorienterat och ett variabelorienterat tillvägagångssätt. Det 

variabelorienterade tillvägagångssättet har analyserat eventuella underliggande faktorer av 

social ångest, där principal komponentanalys använts som statistisk metod.  Det 

personorienterade tillvägagångssättet har letat efter individuella mönster i social ångest i 
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förhållande till impulsivitet, detta har gjorts genom en hierarkisk klusteranalys. Variablerna 

som valdes ut i klusteranalysen var social observationsångest, social interaktionsångest 

(utifrån principal komponentanalys, se tabell 1) samt variabeln impulsivitet. Anledningen till 

valet av den tredje variabeln var att impulsivitet i forskning visat sig vara atypiskt för social 

ångest (Kashdan et al., 2008). Att social ångest valts att delas upp i de faktorer som funnits 

med principal komponentanalys motiveras med att det finns intresse för att se om det 

förekommer skillnader gällande atypiska symtom mellan social observationsångest och social 

interaktionsångest. Det vill säga om den atypiska gruppen är mer förknippad med en viss typ 

av social ångest.  

Våra hypoteser gällande resultaten är att en atypisk grupp med social ångest kommer att 

påträffas, samt att denna grupp upplever högre grad av depressiva symtom och lägre grad av 

livstillfredsställelse än gruppen med typisk social ångest. Vi har även en hypotes om att 

kvinnor upplever högre grad av depressiva symtom och lägre grad av livstillfredsställelse än 

män.  

Metod 

Deltagare 

2001 påbörjades en longitudinell studie vid Örebro Universitet med Håkan Stattin och 

Margret Kerr som huvudansvariga forskare. Urvalet bestod av alla barn och ungdomar i 

Köpings kommun som gick årskurs fyra till nio i grundskolan, samt de som gick i årskurs ett 

till tre i gymnasiet. Studien syftade till att undersöka barn och ungdomars hälsa/ohälsa och 

anpassning. Studien bestod av fem mättillfällen och kallades 10-18 studien, då deltagarna 

befann sig i åldersspannet 10-18 år vid det första mättillfället. 2008 fick Maria Tillfors, docent 

och forskare vid Örebro Universitet finansiering av Vetenskapsrådet för att göra en 

förlängning av 10-18 studien som kom att kallas 16-24 studien. Deltagarna befann sig då i 

övergången till vuxenlivet. Urvalet i denna uppsats bestod av de ungdomar som slutat 
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gymnasiet och hösten 2008 var mellan 20-24 år. Uppsatsen är en tvärsnittsstudie där data 

bestod av delar från en större enkät som skickades ut till 1799 unga vuxna i ålder 20-24 år i 

Köpings kommun. Då svarsfrekvensen endast uppgick till 34 % (610 personer) påbörjades 

telefonintervjuer med de personer som inte svarat på enkäten men som inte avsagt sig att 

delta. En reviderad enkät som innehöll färre frågeformulär användes vid telefonintervjun. 

Sammantaget efter hemskickad enkät och telefonintervju uppgick svarsfrekvensen till 45 % 

(808 personer). Den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala har godkänt etikansökan till 

den stora enkäten samt även godkänt en tilläggsetikansökan till telefonintervjun.  

Tillvägagångssättet för datainsamling beskrivs närmare i procedurdelen av uppsatsen. Efter 

internt bortfall bestod urvalet av 773 deltagare. Orsak till internt bortfall var ofullständigt 

ifyllda frågeformulär.  Deltagarna var under hösten 2008 20-24 år och medelåldern vid 

mättillfället var 22 år. Antalet kvinnor i stickprovet var 451 stycken (58 %), och antalet män 

var 322 stycken (42 %). 

Mätinstrument 

Det instrument som användes vid datainsamlingen var en enkät innehållande fyra 

frågeformulär. Dessa fyra frågeformulär ingick i den större enkäten som skickades ut till de 

ovan nämnda 1799 deltagarna. För att öka svarsfrekvensen genomfördes telefonintervjuer där 

enbart dessa fyra frågeformulär användes och det är endast dessa formulär som använts i 

uppsatsen. Ett frågeformulär avsåg att mäta graden av social ångest. Ett formulär bestod av en 

delskala ur ett frågeformulär; The youth psychopathic traits inventory (YPI) som avsåg att 

mäta impulsivitet. Det tredje frågeformuläret i enkäten avsåg att mäta graden av depressiva 

symtom och slutligen innehöll enkäten ett frågeformulär gällande upplevd 

livstillfredsställelse. 

Frågeformuläret som avsåg att mäta social ångest bestod av 14 frågor. Formuläret är 

utarbetat för att dels fånga in diagnosen Social fobi utifrån Diagnostic and Statistical Manual 
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of Mental Disorders IV (DSM-IV) och dels för att kunna mäta social ångest som en 

kontinuerlig variabel. Frågorna avsåg att mäta obehag i olika sociala situationer. Exempel på 

situationerna var: ” Att tala (eller agera) inför en grupp”, ”Att skriva något när andra 

människor ser på”, Att gå in i ett rum där det sitter andra människor” och ”Att gå en fest 

(eller social tillställning)”. Det fanns fem olika svarsalternativ: 1=Inte alls obehaglig, 

2=Något obehaglig, 3=Måttligt obehaglig, 4=Mycket obehaglig och 5=Väldigt obehaglig. 

Efter de 14 frågorna gällande social ångest följde tre påståenden där försökspersonen ombads 

svara ja eller nej. Dessa frågor avsåg att mäta huruvida det eventuella obehaget personen 

upplevde gällande de ovan nämnda 14 frågorna utgjorde ett stort hinder i deras liv och ska 

belysa kriterium E i DSM-IV. Kriterium 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/studier, i sociala aktiviteter eller relationer, eller så lider personen påtagligt av att 

ha fobin (DSM- IV-TR, APA, 2000). I den statistiska analysen användes enbart formuläret 

gällande social ångest, ej de påståenden som avser belysa kriterium E i DSM-IV. Fråga sju 

(”Att använda offentliga toaletter”) i frågeformuläret uteslöts vid dataanalysen då den inte 

korrelerade med någon annan fråga, vilket ger indikationen på att den inte mäter samma sak 

som övriga frågor. Alltså har 13 av 14 frågor i formuläret använts vid dataanalysen. 

Formuläret i sin helhet har god validitet och är kompatibelt med DSM-IV kriterier för diagnos 

Social Fobi (Furmark et al, 1999). Den interna konsistensen i uppsatsens reviderade formulär, 

testad med Chronbach´s Alpha för detta formulär var 0,88. Principal komponentanalys 

användes för att undersöka om det existerar underliggande faktorer av social ångest, se tabell 

1. Resultaten från principal komponentanalys redovisas redan i metoden, då det är av vikt att 

få förståelse för social ångest som två komponenter innan redovisning av övrig analys 

påbörjas. 
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Tabell 1 

Resultat från principal komponentanalys. 

Fråga: Komponent 1 Komponent 2 
Att tala (eller agera) inför en grupp. (fråga 1) 0,88 -0,31 
Att bli tilltalad i en grupp. (fråga 10) 0,77  
Att uttrycka dina egna åsikter inför andra. (fråga 5) 0,73  
Att inleda ett samtal med någon du inte känner väl. (fråga 2) 0,67  
Att gå in i ett rum där det sitter andra människor. (fråga 3) 0,65  
Att skriva något när andra ser på. (fråga 4) 0,64  
Att ringa någon du inte känner väl. (fråga 6) 0,56  
Att tala med en auktoritetsperson (chef, lärare etc.). (fråga 9) 0,50  
Att gå på en fest (eller social tillställning). (fråga 8)  0,78 
Att umgås med arbetskamrater på lunch eller fikaraster. 
(fråga 12) 

  
0,78 

Att hålla igång en konversation med någon du inte känner 
väl. (fråga 11) 
Att äta och dricka med en grupp människor du inte känner 
väl. (fråga 13) 
Att vara ensam med en annan person du inte känner väl. 
(fråga 14) 

 
0,58 
 
0,30 
 
0,42 

 
0,31 
 
0,52 
 
0,44 

 

Två komponenter av social ångest bland unga vuxna i åldern 20-24 år påträffades. Bartlett´s 

test var signifikant (Pallant, 2007) och Kaiser-Meyer-Oklin korrelationen på 0,90 låg över 

0,60, vilket är det rekommendera värdet. I tabell 1 beskrivs dessa två komponenter, där 

variabler i komponent 1 korrelerade mer med varandra än med variabler i komponent 2. 

Komponent 1 bestod av frågor som är mer relaterade till prestation (”Att uttrycka egna åsikter 

inför andra”) samt observation (”Att gå in i ett rum där det sitter andra människor”). Då en 

prestations situation innefattar att bli observerad kommer Komponent 1 (prestation- och 

observations social ångest) vidare i uppsatsen benämnas som  Social observationsångest 

grupp.  Komponent 2 bestod av de frågor som innehöll situationer med möjlig interaktion 

med andra människor (”Att gå på en fest eller social tillställning”). Komponent 2 kommer 

vidare i uppsatsen benämnas som Social interaktionsångest grupp. Variansen för komponent 

1 var 46 % och variansen för komponent 2 var 8 %.  Cronbach´s Alpha för komponent 1 var 

0,85 och Cronbach´s Alpha för komponent 2 var 0,63 vilket ligger under den 
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rekommenderade gränsen på 0,70. Då Alpha-värdet är känsligt för antal frågor i formuläret 

kan 0,63 ses som ett godkänt värde eftersom komponent två endast innehåller två frågor 

(Pallant, 2007). Frågorna ”Att hålla igång en konversation med någon du inte känner väl”, 

”Att äta och dricka med en grupp människor du inte känner väl” och ”Att vara ensam med en 

annan person du inte känner väl” korrelerade med båda komponenter i principal 

komponentanalys och blev därför inte inräknade i någon specifik komponent. Förklaring till 

varför dessa frågor korrelerade med båda komponenter kan vara att de beskrivna situationerna 

både innehåller element av observation och interaktion. Exempelvis kan situationen ”Att äta 

och dricka med en grupp människor du inte känner väl” både innehålla inslag av att bli 

observerad när man äter, samt en förväntan på att upprätthålla en konversation med personen 

vid bordet. 

Frågeformuläret som avsåg att mäta impulsivitet är en delskala tagen från The youth 

psychopathic traits inventory (YPI). Frågeformuläret i helhet skapades för att mäta 

psykopatliknande personlighetsdrag bland ungdomar. Formuläret består av 50 frågor med fem 

frågor i varje delskala. (YPI: Andershed, Kerr, Statin & Levander, 2002). Formuläret har 

blivit validerat i både svenska och amerikanska populationer (Andershed et al., 2002) God 

reliabilitet och konstruktvaliditet av det här instrumentet har också rapporterats (Poythress, 

Dembo, Wareham, & Greenbaum, 2006; Skeem & Cauffman, 2003; ref. i Andershed et al,. 

2002). Frågeformuläret som användes i denna uppsats innehöll en av delskalorna och bestod 

av fem frågor gällande impulsivitet. Frågorna var påståenden där deltagaren skulle svara på 

hur väl påståendet stämde in på denne. De fem påståendena löd: ”Du köper hellre något för 

dina pengar direkt när du får dem än sparar dem”. ”Du ser dig själv som en ganska impulsiv 

person”. ”Det händer ofta att du talar först och tänker sedan”. ”Det händer ofta att du gör 

saker utan att tänka dig för”.” Om du blir erbjuden att vara med på något kul så hänger du 

med, det spelar ingen roll vad du håller på med för tillfället”. Det var en fyragradig skala där 
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deltagaren fick fylla i huruvida påståendet passade in på denne, 1=Stämmer inte alls, 

2=Stämmer ganska dåligt, 3=Stämmer ganska bra och 4=Stämmer precis.  Den interna 

konsistensen, testad med Cronbach´s Alpha för denna delskala var 0,60. 

Det tredje frågeformuläret i enkäten avsåg att mäta depressiva symtom. Frågeformuläret 

är reviderat och kommer ursprungligen från Center of epidemiological studys – depression 

child, CES-DC som är ett självskattningsformulär med 20 frågor. Det fanns fyra olika 

svarsalternativ: 1=Inte alls, 2=Enstaka gånger, 3=Då och då samt 4=Ofta och refererade till 

olika känslotillstånd där försökspersonen ombeds svara på hur ofta denne känt sig så den 

senaste veckan. Det ursprungliga formuläret innehöll 20 frågor varav fyra av dem beskrev 

positiva känslotillstånd i motsats till de resterande 16 som beskrev känslotillstånd förknippade 

med depressiva symtom. Formuläret har visat sig vara lika effektivt att mäta depressiva 

symtom som Becks Depression Scale, BDI (Olsson & Von Knorring, 1997). 

Frågeformuläret som använts i denna uppsats innehöll sju av de ovanbeskrivna 20 frågorna 

där sex av frågorna beskrev känslotillstånd förknippade med depressiva symtom och en fråga 

som beskrev positivt känslotillstånd. Det ursprungliga frågeformuläret har analyserats med 

faktoranalys (Olsson & Von Knorring, 1997) och utifrån faktoranalysen har sex av de frågor 

som enkäten innehöll valts ut då de beskriver kärnan i depression, nedstämdhet. Exempel på 

frågor som frågeformuläret innehöll var: Hur ofta har du oroat dig för sådant som du inte 

brukar oroa dig för, den senaste veckan? och Hur ofta har du känt det som att du vill gråta, 

den senaste veckan? Den sjunde frågan var en omvänd fråga och löd: Hur ofta har du känt dig 

lycklig, den senaste veckan? Svaret på denna fråga omvändes vid dataanalysen. Den interna 

konsistensen, testad med Chronbach´s Alpha för detta formulär var 0,86. 

Enkätens sista frågeformulär avsåg att mäta livstillfredsställelse. Formuläret the 

Satisfaction With Life Scale (SWLS) mäter livsstillfredsställelse i helhet. SWLS har visat sig 

ha hög intern konsistens och hög reliabilitet (Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985). 
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Formuläret i enkäten deltagarna fick hemskickad innehöll fem påståenden. De fem 

påståendena var: ”På nästan alla sätt är ditt liv nära det ideala”. ”De flesta saker som rör 

ditt liv (dina livsvillkor) är utmärkta”. ”Du är nöjd med ditt liv”. ”Fram till idag har du 

uppnått det du tycker är viktigt i livet” och ”Om du skulle leva om ditt liv skulle du knappt 

ändra på någonting”. Påståendena hade sju svarsalternativ: 1=Instämmer absolut inte, 

2=Instämmer inte, 3= Instämmer inte riktigt, 4=Är varken för eller emot, 5=Instämmer delvis, 

6=Instämmer och 7=Instämmer helt. Formuläret som användes vid telefonintervjun innehöll 

samma påståenden men hade endast fem svarsalternativ: 1=Instämmer absolut inte, 

2=Instämmer inte riktigt, 3=Är varken för eller emot, 4= Instämmer delvis och 5=Instämmer 

helt. Anledningen till att det vid telefonintervjun användes fem svarsalternativ följer SCB;s 

rekommendationer med skälet att kravet på uppgiftslämnaren gällande att välja svarsalternativ 

blir högre vid telefonintervjuer än när uppgiftslämnaren har materialet framför sig (Japec. L et 

al, 1997). Vid dataanalysen gjordes svarsalternativen från den hemskickade enkäten om till 

fem svarsalternativ. Där alternativ 1 och 2 från hemenkäten blev alternativ 1 (Instämmer 

absolut inte). Alternativ 3 från hemenkäten blev alternativ 2 (Instämmer inte riktigt). 

Alternativ 4 från hemenkäten blev alternativ 3 (Är varken för eller emot). Alternativ 5 från 

hemenkäten blev alternativ 4 (Instämmer delvis) och alternativ 6 och 7 från hemenkäten blev 

alternativ 5 (Instämmer helt). Den interna konsistensen, testad med Chronbach´s Alpha för 

detta formulär var 0,90. 

För att kunna jämföra huruvida medelvärdena för undergrupperna är höga eller inte i 

jämförelse med hela gruppens medelvärden har beskrivande data gällande depressiva symtom 

och livstillfredsställelse tagits fram, se tabell 2. 
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Tabell 2 

Beskrivande data gällande depressiva symtom samt livstillfredsställelse. 

 

Procedur 

Tillvägagångssättet för uppsatsens datainsamling bestod av en större hemskickad enkät som 

innehöll ovan beskrivna frågeformulär, samt av en telefonintervju där deltagaren via 

intervjuaren ombads svara på ovanbeskrivna frågeformulär. Datainsamlingen påbörjades 

genom att en så kallad spejare skickades till alla som deltagit i 10-18 studien och nu var 

mellan 20-24 år. Spejaren var ett vykort med kort information som en förberedelse på att en 

enkät inom kort skulle skickas till dem och att det gällde den så kallade 10 till 18 studien som 

de deltagit i tidigare. Sedan skickades enkäten ut tillsammans med ett följebrev. Med i 

utskicket fanns även en tia-lott, vilken personen fick oavsett om personen valde att delta eller 

ej. Om personen inte skickat in enkäten skickades ytterligare ett vykort ut som påminnelse, 

samt att personen fick två telefonsamtal med påminnelse om enkäten. Efter denna procedur 

påbörjades telefonintervjuer med de personer som antingen inte skickat in enkäten eller avsagt 

sig sitt deltagande. Då kärnan i ”20-24 studien” var att undersöka profiler av internaliserande 

och externaliserande problem och hur dessa utvecklas över tid valdes ett begränsat antal 

frågeformulär som täcker dessa båda probleminriktningar ut ifrån den större hemskickade 

enkäten. De frågeformulär som använts i denna uppsats och som användes vid 

telefonintervjun är de frågeformulär som beskrivits under rubriken material. Testledarna som 

utförde intervjuerna var universitetsstuderande som fick genomgå en kort utbildning innan de 

påbörjade arbetet. Testledarna bedömdes erfarna och hade tidigare arbetat med studien. 

  M        (s) 
 

Median Min Max 

Depressiva symtom 12.6  (4,71) 12 7 28 
Livstillfredsställelse 17.9  (5,55) 19 5 25 
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Testledarna gav deltagaren information om etik och information om frågorna. Instruktioner 

till testledaren fanns nedskrivet på första sidan i enkäten.  

Etik 

I följebrevet fanns en kort beskrivning om studien, samt viktig information om att det var 

frivilligt att delta och att deltagaren kan välja att inte fylla i enkäten, samt att deltagaren när 

som helst kan avbryta sitt deltagande och att deltagarens uppgifter endast kommer att 

användas för vetenskapliga syften. Att obehöriga inte kommer att ta del av deltagarens svar 

var också information som fanns med i följebrevet, vilket ingår i etiska övervägande i 

samband med forskning. 

Planerad analys 

Huvudsyftet var att undersöka undergrupper till social ångest hos unga vuxna och dess 

relation till depressiva symtom och livstillfredsställelse. Mer specifikt undersöktes det 

huruvida det fanns möjliga underliggande faktorer av begreppet social ångest. För att skilja ut 

eventuella underliggande faktorer av social ångest har principal komponentanalys använts, 

vilket har beskrivits tidigare i metodavsnittet. Vidare undersöktes huruvida det går att 

identifiera en atypisk impulsiv undergrupp av social ångest. Detta gjordes genom en 

hierarkisk klusteranalys (Ward´s method med kvaderad Euklidisk distans), en teknik som 

grupperar individer i kluster, vilket innebär att de individer i samma kluster är mer lika 

varandra än vad de är lika de individerna i de andra klustren. För att undersöka huruvida kön 

modererar relationen mellan undergrupperna vid respektive depressiva symtom och 

livstillfredsställelse användes en faktoriell ANOVA, där beroendevariablerna var depressiva 

symtom samt livstillfredsställelse. Oberoende variablerna var de kluster som togs fram genom 

klusteranalysen samt kön. Vid behov genomfördes Post hoc testet Tukey. 
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Resultat 

Undersökning av möjliga undergrupper av social ångest, samt huruvida det finns en atypisk 

impulsiv undergrupp av social ångest.  

För att undersöka huruvida det fanns en atypisk grupp med social ångest har hierarkisk 

klusteranalys med Ward´s metod genomförts, se tabell 3. Tre variabler ingick i 

klusteranalysen och en sexklusterlösning valdes ut. Variablerna standardiserades till z-värden 

innan analysen genomfördes då svarsalternativen i frågeformulären innehöll olika skalor. Den 

första variabeln var social interaktionsångest grupp från uppsatsens principal 

komponentanalys. Den andra variabeln var social observationsångest grupp utifrån 

uppsatsens principal komponentanalys. Den tredje variabeln var deltagarnas svar från 

delskalan som avsåg mäta impulsivitet.  

Det första klustret karaktäriserades av hög impulsivitet och mycket låg social ångest 

både gällande social observation/prestation samt social interaktion (160 personer), klustret 

benämns som Impulsiv grupp 1. Kluster två karaktäriserades av hög social 

observationsångest, låg social interaktionsångest och låg impulsivitet (165 personer), klustret 

benämns som Social observationsångest grupp. Kluster tre karaktäriserades av hög 

impulsivitet och låg social ångest gällande interaktion och observation, dock rapporterade 

individerna i detta kluster något högre social interaktions- och observationsångest än de 

individer i Impulsiv grupp 1. Detta kluster benämns som Impulsiv grupp 2 (116 personer). 

Kluster fyra var en grupp individer som inte svarade högt på någon av variablerna (255 

personer), klustret benämns Normal grupp. Kluster fem karaktäriserades av hög social ångest 

både gällande interaktion samt gällande observation, men rapporterade låg impulsivitet (30 

personer), klustret benämns som Generaliserad social ångest grupp. Det sjätte och sista 

klustret rapporterade höga värden gällande alla tre variabler, hög social interaktionsångest, 

hög social observationsångest och hög impulsivitet (27 personer). Detta kluster benämns som 
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Atypisk social ångest grupp. Resultaten tyder på att det existerar en atypisk grupp med social 

ångest. Den förklarade felvariansen (explained error sum of squares; EESS)  i 

sexklusterlösningen var 65 %, vilket inte överstiger den rekommenderade nivån på 67 % 

(Bergman, Magnusson, & El-Khouri, 2003).  Om en sjuklusterlösning i stället använts hade 

EESS varit 68 %. Detta skulle ha inneburit att sjuklusterlösningen skulle genererat något mer 

homogena kluster. Dock är en sexklusterlösning mer teoretiskt meningsfull då en 

sjuklusterlösning genererade två normalgrupper i stället för en normalgrupp. Resultatet av två 

normalgrupper bidrog till att analysen tvingade in personer med hög social observationsångest 

i en normalgrupp. Valet av sexklusterlösningen grundas även på att den grupp som är av störst 

intresse för uppsatsen, den atypiska gruppen, inte skiljer sig åt i antal individer mellan 

sexklusterlösningen och sjuklusterlösningen, se tabell 3. 

 

Tabell 3 
 
Medelvärden för variablerna interaktionsångest, observationsångest och impulsivitet i 
sexklusterlösningen. 
 

Not. Beskrivning av Z-värden. ª = beskrivning av råvärden, n= antal personer, k = antal 
kvinnor och m = antal män. 
 
 
 
 

 Impulsiv 
grupp 1 
1 

Observations 
grupp 
2 

Impulsiv 
grupp 2 
3 

Normal 
grupp 
4 

Generaliserad 
social ångest 
5 

Atypisk 
grupp 
6 

Interaktionsångest -0,51 -0,17 0,18 -0,25 3,33 1,87 
Observationsångest -0,69 0,80 0,24 -0,62 2,04 1,81 
Impulsivitet 0,95 -0,48 0,84 -0,70 -0,92 1,40 
Interaktionsångest 2,00ª 2,41ª 2,82ª 2,31ª 6,53ª 4,81ª 
Observationsångest 12,93ª 22,40ª 18,82ª 13,38ª 30,23ª 28,81ª 
Impulsivitet 13,38ª 9,43ª 13,10ª 8,81ª 8,20ª 14,63ª 
n  160 165 116 255 30 27 
k 91 106 65 146 13 15 
m 69 59 51 109 17 12 
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Modererar kön relationen mellan undergrupperna vid respektive depressiva symtom och 

livstillfredsställelse? 

För att undersöka om kön är en modererande variabel vid depressiva symtom samt vid 

livstillfredsställelse vid de undergrupper som identifierats genom klusteranalysen har en 2 

(kön) x 6 (kluster) faktoriell ANOVA genomförts. Ett ytterligare syfte med denna analys var 

att validera sexklusterlösningen. Resultatet visade en signifikant interaktionseffekt mellan kön 

och klusterlösning gällande depressiva symtom, se tabell 4.  

 
Tabell 4 

 
Medelvärden (standardavvikelser) av depressiva symtom och livstillfredsställelse i de sex 
klustren med test för skillnader mellan dessa, samt test för skillnader mellan och inom kön 
med ANOVA och Post hoc test.  
Formulär Kvinnor  

M (s) 
Män 
M (s) 

F-värde (fg) 

Depressiva symtom  
 
 

 I:    2,87  (5,729)** 
K: 37,25 (1,729)*** 
Kl: 16,83 (5,729)*** 

Impulsiv grupp 1 12,48 (5.0)  11,59 (4,5)   
Observationsångest 
grupp 

12,91 (4,6)  11,81 (4,0)   

Impulsiv grupp 2 14,75 (4,8)  12,46 (3,6)   
Normal grupp 12,09 (4,2)  10,73 (3,4)   
Generaliserad social 
ångest grupp 

20,00 (4,9)  13,94 (4,2)   

Atypisk grupp 20,00 (4,7)  14,67 (6,0)  
 

 

Livstillfredsställelse   I:   0,39 (5,736) 
K: 0,08 (1,736) 
Kl: 19,52 (5,736)*** 

Impulsiv grupp 1 19,37 (5,0) 18,58 (4,3)  
Observationsångest 
grupp 

17,71 (5,8) 17,19 (5,8)  

Impulsiv grupp 2 17,25 (5,9) 16,00 (4,8)  
Normal grupp 19,60 (4,8) 19,06 (5,1)  
Generaliserad social 
ångest grupp 

11,85 (6,0) 12,94 (5,2)  

Atypisk grupp 11,57 (6,5) 12,67 (6,7)  
Not. I = Interaktionseffekt, K = Huvudeffekt för Kön, och Kl = Huvudeffekt för 
klusterlösning 
*p< ,05;  **p< ,01;  ***p< ,0001 
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För att undersöka vad som förklarade interaktionseffekten delades datamaterialet upp mellan 

kön, vidare genomfördes två envägs ANOV:or med efterföljande eftertest för respektive 

kvinnor och män. Resultatet visade att kvinnor skiljer sig åt gällande depressiva symtom 

mellan de olika grupperna (se figur 1), F(5,420) = 15,02, p<001. Kvinnor i Impulsiv grupp 1 

skiljde sig signifikant åt från Impulsiv grupp 2, Generaliserad social ångest grupp och Atypisk 

social ångest grupp. Kvinnor i Observationsångest grupp skiljde sig signifikant åt från kvinnor 

i Generaliserad social ångest grupp och Atypisk social ångest grupp. Kvinnor i Impulsiv 

grupp 2 skiljde sig signifikant åt från alla grupper utom gruppen med observationsångest. 

Kvinnor i Normal grupp skiljde sig signifikant åt från kvinnor i Impulsiv grupp 2, 

Generaliserad social ångest grupp och Atypisk social ångest grupp. Resultaten indikerade att 

kvinnor i Generaliserad social ångest grupp och Atypisk social ångest grupp skiljde sig 

signifikant åt från alla grupper utom varandra, dvs. kvinnor i grupperna med atypisk social 

ångest samt generaliserad social ångest rapporterade högre grad av depressiva symtom än vad 

kvinnor i resterande grupper gjorde, se figur 1. Skillnaderna i medelvärden är signifikanta på 

nivån 0,05. Resultatet visade även att män skiljde sig åt mellan grupperna gällande depressiva 

symtom (se figur 1), F(5,309) = 3,75, p<001. Män i Normal grupp skiljde sig signifikant åt 

från män i Generaliserad social ångest grupp och Atypisk social ångest grupp. Män i den 

atypiska gruppen med social ångest samt män i gruppen med generaliserad social ångest 

skiljde sig signifikant åt från män i Normal grupp men inte från varandra eller de andra 

grupperna. Män i Impulsiv grupp 1 och 2 samt pojkar i gruppen Observationsångest skiljde 

sig inte signifikant åt från varandra eller någon annan grupp, se figur 1. Skillnaderna i 

medelvärden är signifikanta på nivån 0,05. 
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Figur 1. 

 
Medelvärden gällande depressiva symtom för kvinnor respektive män, samt det totala 
medelvärdet för hela urvalet utifrån faktoriell ANOVA. 
 
 
Ytterligare ett sätt att undersöka vad det var som förklarade interaktionseffekten gjordes 

genom att datamaterialet delades på sexklusterlösningen och därefter gjordes ett oberoende t-

test för varje kluster där depressiva symtom utgjorde beroendevariabeln och kön utgjorde 

oberoendevariabeln, se tabell 5. Resultatet av t-testen visade signifikanta skillnader mellan 

kön inom klustren Impulsiv grupp 2, Normal grupp, Generaliserad social ångest grupp samt 

Atypisk social ångest grupp. Kvinnor uppvisade högre grad av depressiva symtom. 

Sammanfattningsvis indikerar detta att det främst var kvinnor i klustren med generaliserad 

social ångest och atypisk social ångest som förklarade den signifikanta interaktionseffekten.   
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Tabell 5 

Medelvärdensjämförelse mellan män och kvinnor i de sex klustren med t-test. 

 
Not. M = medelvärde; s = standardavvikelse; fg = frihetsgrader 
 *p<,05; **p<,01; ***p<,001*** 
 
 
Gällande livstillfredsställelse visade resultatet ingen signifikant interaktionseffekt, kön var 

inte relaterad till upplevd livstillfredsställelse, se figur 2. Dock fanns det en skillnad i 

livstillfredsställelse mellan de olika klustren, se tabell 4. Resultatet bör tolkas med försiktighet 

gällande livstillfredsställelse, då variansen i grupperna inte var homogen. Post hoc testet 

Tukey HSD användes för att se vilka kluster som skiljde sig från varandra.  

 

Kluster Män 
M (s) 

Kvinnor 
M (s) 

t-värde (fg) 
 

Impulsiv grupp 1 11,60 (0,54) 
 

12,50 (0,52) 
 

t(157) = 1.16   

Observationsångest 
grupp 

11,81 (0,52) 
 

12,91 (0,44) 
 

t(163) = -1,54 
 

Impulsiv grupp 2 12,46 (0,51) 
 

14,75 (0,61) 
 

t(111) = -2,80 ** 

Normal grupp 10,73 (0,38) 
 

12,10 (0,36) t(247) = -2,58 ** 

Generaliserad social 
ångest grupp 

13,94 (1,01) 
 

20,00 (1,40) 
 

t(28) = -3,66 *** 

Atypisk grupp 14,70 (1,74) 
 

20,00 (1,30) 
 

t(23) = -2,49 ** 



               Undergrupper av social ångest…33 
 

 
Figur. 2 

 
Medelvärden gällande upplevd livstillfredsställelse för kvinnor respektive män, samt det 
totala medelvärdet för hela urvalet utifrån faktoriell ANOVA.  
 
 
 
Huvudeffekten för livstillfredsställelse visade att grupperna med generaliserad social ångest 

och atypisk social ångest skiljde sig signifikant från övriga grupper, se tabell 6. Dessa två 

grupper rapporterade signifikant lägre livstillfredsställelse än övriga grupper. Dock skiljde sig 

inte den atypiska gruppen med social ångest och generaliserad ångest grupp från varandra 

gällande upplevd livstillfredsställelse. Skillnaderna i medelvärden är signifikanta på nivån 

0,05.se tabell 6. Resultatet visade på signifikanta skillnader mellan grupperna gällande 

depressiva symtom.   
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Tabell 6 
 
Skillnader påvisade mellan klustren gällande variablerna depressiva symtom och 
livstillfredsställelse.  
Depressiva symtom  Livstillfredsställelse  
Impulsiv grupp 1 Observation  

Impulsiv 2* 
Normal  
Generaliserad***  
Atypisk *** 

Impulsiv grupp 1 Observation  
Impulsiv 2** 
Normal  
Generaliserad***  
Atypisk***  

Observationsångest 
grupp 

Impulsiv 1 
Impulsiv 2 
Normal  
Generaliserad***  
Atypisk*** 

Observationsångest 
Grupp 

Impulsiv 1 
Impulsiv 2 
Normal**  
Generaliserad***  
Atypisk*** 

Impulsiv grupp 2 Impulsiv 1* 
Observation 
Normal *** 
Generaliserad*  
Atypisk** 

Impulsiv grupp 2 Impulsiv 1** 
Observation 
Normal***  
Generaliserad**  
Atypisk** 

Normal grupp Impulsiv 1 
Observation  
Impulsiv 2*** 
Generaliserad*** 
Atypisk*** 

Normal grupp Impulsiv 1 
Observation** 
Impulsiv 2*** 
Generaliserad***  
Atypisk*** 

Generaliserad social 
ångest grupp 

Impulsiv 1*** 
Observation*** 
Impulsiv 2* 
Normal*** 
Atypisk 

Generaliserad social 
ångest grupp 

Impulsiv 1*** 
Observation*** 
Impulsiv 2** 
Normal*** 
Atypisk 

Atypisk social ångest 
grupp  

Impulsiv 1*** 
Observation*** 
Impulsiv 2** 
Normal*** 
Generaliserad 

Atypisk social ångest 
grupp 

Impulsiv 1*** 
Observation*** 
Impulsiv 2** 
Normal*** 
Generaliserad 

Not. Tabellen visar signifikanta skillnader mellan klustren påvisade med Tukeys post hoc test.  
*p< ,05;  **p< ,01;  ***p< ,001 
 
 
Utifrån teori som belysts i introduktionen har det förväntats finnas undergrupper av social 

ångest. Dessa förväntningar styrktes av att det fanns skillnader mellan undergrupperna 

gällande depressiva symtom och upplevd livstillfredsställelse. Då ovan redovisade resultat 

visade signifikanta skillnader i både depressiva symtom och livstillfredsställelse mellan 

grupperna med social ångest indikerar resultaten att de grupper som tagits fram med 
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klusteranalysen var teoretiskt meningsfulla, resultat från faktoriell ANOVA validerar 

klusteranalysen.  

Sammanfattningsvis indikerade resultaten att det fanns en atypisk grupp med social 

ångest. En sexklusterlösning genererade följande kluster: Impulsiv grupp 1, Social 

observationsångest grupp, Impulsiv grupp 2, Normal grupp, Generaliserad social ångest 

grupp och Atypisk social ångest grupp. 

Resultatet indikerade att kön var en modererande variabel gällande depressiva symtom, 

resultatet visade en signifikant interaktionseffekt mellan kön och kluster gällande depressiva 

symtom där kvinnor i de svårare symtomgrupperna (generaliserad social ångest och atypisk 

social ångest) uppvisade högre grad av depressiva symtom än män i samma grupper. Vidare 

uppvisade kvinnor i dessa två svårare symtomgrupper även högre grad av depressiva symtom 

än kvinnor med social observationsångest. Män uppvisade inte denna sistnämnda skillnad.  

Någon interaktionseffekt gällande kön och klusterlösning vad gäller livstillfredsställelse 

påträffades inte. Huvudeffekt gällande livstillfredsställelse indikerade att gruppen med 

generaliserad social ångest och gruppen med atypisk social ångest skiljde sig signifikant från 

övriga grupper. Dessa två grupper rapporterade signifikant lägre livstillfredsställelse än övriga 

grupper.  

Diskussion 

Uppsatsen har syftat till att identifiera undergrupper/mönster av social ångest samt undersöka 

om kön modererar relationen mellan undergrupperna vid respektive depressiva symtom och 

livstillfredsställelse. Uppsatsens resultat bygger på självskattningsformulär som besvarats av 

unga vuxna i åldern 20 – 24 år. Nedan kommer resultaten diskuteras utifrån studiens 

frågeställningar och slutsatser kommer att belysas.   

Undersökning av möjliga undergrupper av social ångest, samt huruvida det finns en atypisk 

impulsiv undergrupp av social ångest.  
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Resultaten från den variabelorienterade analysen visade att det verkar finnas underliggande 

faktorer till social ångest, där den ena faktorn är symtom på social ångest som riktar sig mot 

rädsla för att bli observerad och den andra faktorn visar de symtom på social ångest mer 

förknippade med rädsla för att interagera med andra människor. Resultatet kompletterar viss 

tidigare forskning gällande att social observations ångest och social interaktions ångest kan 

åtskiljas (Tillfors et al, 2009), samtidigt som resultaten utmanar teorier om att social ångest 

enbart ska ses som ett kontinuum (Rapee & Spence, 2004).  

Klusteranalysen fann en grupp med 27 individer som rapporterade höga värden på både 

social observations- och interaktionsångest, samt på impulsivitet, vilket är atypiskt för 

personer med social ångest. Analysen visade även förekomsten av en grupp individer som 

rapporterade höga nivåer av social observationsångest i kombination med social 

interaktionsångest dvs. en grupp med generaliserad social ångest. Vidare observerades ett 

mönster av enbart social observations ångest. Detta kompletterar tidigare forskning gällande 

generaliserad och icke generaliserad social ångest där gruppen med både social observations- 

och interaktionsångest i denna uppsats kan tillskrivas gruppen med generaliserad social 

ångest. Gruppen med enbart social observationsångest kan tillskrivas gruppen som i 

litteraturen benämns; specifik- eller icke generaliserad social ångest, det vill säga individer 

som har social ångest i specifika situationer som innefattar risk att bli observerad. (Blöte et al, 

2008). Personer i den atypiska gruppen med social ångest och gruppen med generaliserad 

social ångest upplevde signifikant större psykologiska svårigheter, i form av både depressiva 

symtom och upplevd livstillfredsställelse än personer i övriga grupper. Tidigare studier vars 

syfte varit att identifiera undergrupper till social ångest har funnit att individer som tillhör den 

atypiska gruppen med social ångest samt individer som tillhör gruppen med generaliserad 

social ångest på flera olika sätt upplevde mer psykologiska svårigheter än individer med icke 

generaliserad ångest (Kashdan et al, 2009; Kashdan et al, 2008; Kashdan, 2007). Exempelvis 
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har forskning visat att individer tillhörande den atypiska gruppen med social ångest 

rapporterat mindre psykologiskt välmående, större svårigheter att fungera i vardagen, svårare 

ångest och större svårigheter att hantera negativa känslor (Kashdan et al, 2008). Gällande 

gruppen med generaliserad social ångest finns indikationer på att tonårspojkar med 

generaliserad social ångest löper större risk att utveckla samsjuklighet i form av depressiva 

symtom än vad pojkar med icke generaliserad social ångest samt vad pojkar utan social ångest 

gör (Tillfors et al, 2009). Uppsatsens resultat går i linje med denna tidigare forskning, vilket 

är en indikation på att de undergrupper i social ångest som grupperats ihop genom 

klusteranalysen är valida.  De undergrupper i social ångest som identifierats i denna uppsats 

skiljer sig åt gällande depressiva symtom och livstillfredsställelse på ett jämförbart sätt som 

liknande grupper skiljer sig åt i tidigare studier. 

Beskrivande data visade att det fanns tolv män och femton kvinnor i den atypiska 

gruppen med social ångest. Tidigare forskning har visat att den atypiska gruppen är 

överrepresenterad av män (Kashdan et al, 2008: Kashdan, 2007).  Mer forskning gällande 

proportionen av kvinnor och män i den atypiska gruppen är i framtiden av intresse då 

impulsivitet visat sig vara mer förekommande hos pojkar än hos flickor (Ruchkin, Lorberg, 

Koposov, Schwab-Stone, & Sukhodolsky, 2008). 

Modererar kön relationen mellan undergrupperna vid respektive depressiva symtom och 

livstillfredsställelse? 

Resultatet indikerar att kön påverkar graden av depressiva symtom. Resultatet kompletterar 

bl. a tidigare forskning gällande att flickor/kvinnor riskerar att drabbas av depression i större 

utsträckning än pojkar (Kuehner, 2003). En förklaring till uppsatsens resultat gällande 

könsskillnader i depressiva symtom mellan män och kvinnor skulle kunna vara att män i 

större utsträckning sökt behandling för sin sociala ångest och därför inte i samma utsträckning 

utvecklat depressiva symtom. Kliniska populationer som undersökts har visat att det där 
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förekommer fler män med social ångest trots att fler kvinnor drabbas av social ångest. Detta 

förklaras med att mäns liv i västvärlden påverkas mer negativt av social ångest än kvinnors, 

vilket leder till att de söker hjälp i större utsträckning (Rapee & Spence, 2004). Då flickor 

under hela livet löper större risk att utveckla social ångest än pojkar och att flickor upplever 

mer blyghet som är förknippat med social ångest än pojkar i yngre åldrar (McLean & 

Anderson, 2009), kan resultaten i uppsatsen diskuteras utifrån hypotesen att kvinnorna har 

haft social ångest längre tid än männen och därför hunnit utvecklat mer depressiva symtom. 

Att depressiva symtom förekommer i högre utsträckning hos kvinnor med atypisk social 

ångest och generaliserad social ångest skulle då kunna förklaras av kombinationen att kvinnor 

utvecklar social ångest tidigare än vad män gör och att kvinnor är mindre benägna att söka 

behandling vilket gör att de lever med social ångest under en längre tid utan professionell 

hjälp. Teorin gällande ruminering är också applicerbar som förklaringsmodell till de påvisade 

könsskillnaderna. Forskning har som tidigare nämnts visat skillnader i ruminering mellan 

kvinnor och män, där kvinnor tenderar att ruminera i högre utsträckning än män (Kuehner, 

2003), samt att ruminering är associerat med depressiva symtom (Kashdan & Roberts, 2007).  

Ytterligare en förklaring skulle kunna vara att konsekvenserna av social ångest hos kvinnor i 

större utsträckning leder till internaliserande problematik som depressiva symtom, medan 

konsekvenserna av social ångest hos män i större utsträckning leder till mer externaliserande 

problematik som användning av droger och alkohol. Denna teori går i linje med tidigare 

forskning som gett indikationer på att det fanns en starkare länk mellan social fobi och 

depression hos flickor och att en länk mellan externaliserande problematik och social fobi 

endast fanns hos pojkar (Marmorstein, 2006). 

Resultatet visar att kvinnor i grupperna med atypisk social ångest och generaliserad 

social ångest rapporterar signifikant högre grad av depressiva symtom än vad kvinnor i 

resterande grupper gör, vilket betyder att det är kvinnor i de svårare symtomgrupperna som 
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mår sämst. Detta till skillnad från män i grupperna med atypisk social ångest och 

generaliserad social ångest som endast mår sämre än män i den normala gruppen. 

Som nämnts ovan upplever gruppen med atypisk social ångest och gruppen med 

generaliserad social ångest signifikant högre grad av depressiva symtom än övriga grupper. 

Då det totala medelvärdet för hela urvalet gällande depressiva symtom var 12. 6 kan 

medelvärdet för depressiva symtom i den atypiska gruppen ses som högre än normalt (17.4). 

Förklaringar till den atypiska gruppens höga grad av depressiva symtom skulle kunna vara 

tidigare presenterad teori gällande BIS och ruminering. Utifrån BIS och BAS teorin är social 

ångest förknippat med ett överaktivt BIS (Bijttebier et al., 2009). BIS är associerat med 

inhibering och undvikande av situationer som upplevs obehagliga eller hotfulla. För personer 

med atypisk social ångest kan impulsiviteten kanske leda till utvecklandet av 

undvikandestrategier där personen tar kontroll över den obehagliga situationen genom att 

agera impulsivt, exempelvis genom att förekomma rädslan att bli förringad av andra genom 

att vara otrevlig och nedvärdera andra. Det impulsiva beteendet skulle kunna ge konsekvensen 

att personen hamnar i sociala situationer som ger mycket att grubbla över och att personen 

ruminerar över sitt eget beteende. Att ruminering är associerat med depression, ångest samt 

samsjuklighet av de båda (Nolen-Hoeksema, 2000) stärker teorin om att ruminering skulle 

kunna förklara att personer i den atypiska gruppen med social ångest upplever mer depressiva 

symtom än exempelvis gruppen med social observationsångest.  

Trots att depressiva symtom i förhållande till atypisk social ångest tidigare inte 

undersökts specifikt, visar studier inom området att den atypiska gruppen med social ångest 

mår sämre psykologiskt än den typiska gruppen med social ångest (Kashdan et al, 2009; 

Kashdan et al, 2008; Kashdan, 2007). Det kan tänkas att personer med atypisk social ångest 

som i tidigare studier rapporterat exempelvis lägre inkomst, svårare social ångest, större 

svårigheter att fungera i vardagen, svårigheter att hantera negativa känslor och mindre 
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psykologisk flexibilitet även upplevt högre grad av depressiva symtom än de i den typiska 

gruppen med social ångest. Detta går inte i linje med uppsatsens resultat; signifikanta 

skillnader har inte påträffats gällande depressiva symtom mellan atypisk social ångest och 

generaliserad social ångest. En möjlig förklaring till att uppsatsens resultat inte 

överensstämmer med tidigare forskning kan vara att personerna i den atypiska gruppen i 

denna uppsats inte utvecklat ovan nämnda svårigheter såsom exempelvis; låg inkomst och 

sämre hälsa på grund av urvalets låga ålder. En annan tänkbar förklaring är att tidigare 

forskning har jämfört atypisk social ångest med typisk social ångest. Denna uppsats har valt 

att jämföra atypisk social ångest med en grupp som bara har social observationsångest samt 

med en grupp som både har social interaktions- och observationsångest (generaliserad social 

ångest). Det är tänkbart att resultaten gällande skillnader i depressiva symtom mellan 

grupperna hade sett annorlunda ut om gruppen med social observationsångest slagits ihop 

med gruppen med generaliserad social ångest och kategoriserats som en typisk grupp med 

social ångest och jämförts med den atypiska gruppen med social ångest. Medelvärdet för 

depressiva symtom i social observationsångest gruppen var 12.5, vilket inte skiljer sig från det 

totala medelvärdet (12.6). I tillägg var gruppen med social observationsångest stor, 165 

personer, till skillnad från gruppen med generaliserad social ångest, 30 personer. En teori är 

att om jämförelsen gjorts mellan typisk (generaliserad social ångest + social 

observationsångest) och atypisk social ångest så hade medelvärdet för den typiska gruppen 

gällande depressiva symtom minskat och skillnaderna mellan atypisk och typisk social ångest 

ökat. Möjligtvis hade då resultatet i uppsatsen kompletterat tidigare fynd gällande atypisk 

social ångest. Dock bidrar uppdelningen av generaliserad social ångest och 

observationsångest till värdefulla resultat som både ger ny kunskap samt går i linje med 

tidigare forskning.  
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Likt tidigare studier visar uppsatsens resultat att personer med generaliserad social 

ångest mår sämre gällande depressiva symtom än personer med observationsångest (Tillfors 

et al, 2009). Utifrån BIS teorin undviker människor de situationer som upplevs hotfulla. 

Resultatet kan förklaras av att personer med generaliserad social ångest upplever fler 

situationer som hotfulla än vad personer med observationsångest gör vilket kan betyda att 

personer med generaliserad social ångest undviker fler situationer. Teoretiskt sätt har 

möjligtvis personer med generaliserad social ångest ett mer överaktivt BIS än personer med 

social observationsångest. Överaktivitet i BIS är associerat med negativ affekt och 

internaliserande problematik (Bijttebier et al., 2009), vilket kan förklara varför gruppen med 

generaliserad social ångest upplever mer depressiva symtom. Andra resultat stödjer detta 

antagande och indikerar att tonåringar med ett känsligt BIS upplever mer depressiva symtom. 

Undvikandet är i sig associerat med depression (Muris, et.al, 2000). Om personer med 

generaliserad social ångest har ångest i fler situationer än vad personer med social 

observationsångest har och därför undviker fler situationer så kan själva undvikandet bidra till 

mer depressiva symtom.  

Värt att nämna är att gruppen med social observationsångest inte skiljer sig signifikant 

från den normala gruppen gällande depressiva symtom, vilket kanske kan gå i linje med och 

förklaras av tidigare nämnda teorier. Resultatet skulle även kunna förklaras av att 

observationsångest i sig är begränsad till en kontext i livet som mestadels rör arbete och 

studier och i och med det inte ha så stor negativ påverkan på individens liv. Personer med 

social observations ångest kan uppleva glädje i andra kontexter, exempelvis i relationer, vilket 

kan ge högre grad av socialt stöd. 

Gällande livstillfredsställelse verkar kön inte relatera till graden av upplevd 

livstillfredsställelse. Däremot upplever gruppen med atypisk social ångest och gruppen med 

generaliserad social ångest signifikant sämre livstillfredsställelse än övriga grupper.  Gruppen 
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med social observationsångest rapporterar signifikant sämre livstillfredsställelse än individer i 

normal gruppen. Att gruppen med social observationsångest upplever lägre grad av 

livstillfredsställelse än normala gruppen är intressant med tanke på att individer i social 

observationsångest grupp inte rapporterar högre grad av depressiva symtom än individer i den 

normala gruppen. Detta kan betyda att även om individer inte upplever sig ha hög grad av 

livstillfredsställelse så innebär det inte att de upplever sig ha hög grad av depressiva symtom. 

Detta kan indikera att upplevd livstillfredsställelse och grad av depressiva symtom är 

parallella processer, vilket kan betyda att hög grad av depressiva symtom inte behöver 

medföra låg grad av upplevd livstillfredsställelse.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att hypotesen om att atypisk grupp med social 

ångest skulle påträffas stämmer. Hypotesen om att den atypiska gruppen upplevde högre grad 

av depressiva symtom stämmer delvis, då den atypiska gruppen upplevde mer depressiva 

symtom än gruppen med social observationsångest men inte mer än gruppen med 

generaliserad social ångest. Hypotesen om att atypisk grupp med social ångest upplevde lägre 

grad av livstillfredsställelse stämmer också delvis, då den atypiska gruppen upplevde lägre 

grad av livstillfredsställelse än gruppen med social observationsångest, men inte lägre än 

gruppen med generaliserad social ångest. Slutligen kan det konstateras att hypotesen gällande 

att kvinnor upplevde högre grad av depressiva symtom än män stämmer, emellertid stämmer 

inte hypotesen gällande att kvinnor upplevde lägre grad av livstillfredsställelse än män. 

Styrkor  

En metodologisk styrka med uppsatsen är att urvalet bestod av alla ungdomar i Köping som 

2001-2002 gick i skolan mellan årskurs fyra i grundskolan och trean i gymnasiet. Dock är 

urvalet enbart hämtat från Köpings kommun som är en liten stad i Sverige. Detta gör 

möjligheterna att kunna generalisera resultaten till unga vuxna från städer av annan storlek 

begränsad. Studiens relativt stora bortfall begränsar också generaliserbarheten. 
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Ytterligare metodologisk styrka är att alla delskalor har hög intern konsistens, samt att 

frågeformulären som delskalorna är tagna ifrån har goda psykometriska egenskaper. 

Att både använda ett variabelorienterat samt ett personorienterat tillvägagångssätt bör 

ses som en styrka, då de båda metodernas resultat kompletterar varandra. Därmed bidrar 

resultaten till större förståelse gällande komplexiteten avseende hur social ångest yttrar sig.  

En statistisk styrka med uppsatsen är att vi försöker validera de undergrupper som 

hittats med hjälp av klusterlösningen. Tidigare studier som identifierat olika undergrupper till 

social ångest har funnit att individer som tillhör den atypiska gruppen med social ångest samt 

individer som tillhör gruppen med generaliserad social ångest mår sämre än individer med 

icke generaliserad ångest. Resultaten i uppsatsen kompletterar tidigare forskning och styrker 

att de utvalda variablerna i klusteranalysen är teoretiskt meningsfulla.  

Svagheter 

Dock förekommer det även metodologiska och statistiska begränsningar i uppsatsen som är 

viktiga att belysa. Uppsatsen bygger uteslutande på självskattningsformulär, vilket kan ses 

som en svaghet då det kan diskuteras huruvida de är tillförlitliga. Dock har internaliserande 

problematik visat sig fångas upp bra med självskattning från tonåren (Trost, Biesecker, 

Stattin, & Kerr, 2007).  Även tonåringars resultat på självskattningsformulär som mäter 

externaliserande problematik har visat sig ha god validitet, då de lovats sekretess, vilket var 

fallet i denna uppsats (Marini, Dane, Bosacki, & YCL-CURA, 2006).  

Ytterligare svaghet som kan diskuteras är huruvida resultaten är generaliserbara, då 

svarsfrekvensen som efter flera försök endast uppgick till 45 %. Dock är 45 % en godkänd 

svarsfrekvens med tanke på att urvalet bestod av unga vuxna (20-24 år), då man kan tänka sig 

att individer tillhörande den åldersgruppen har mycket som händer i livet och därför har 

svårare att svara på hemskickade enkäter.  
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Vissa statistiska begränsningar kan diskuteras. Resultatet av faktoriell ANOVA gällande 

livstillfredsställelse bör tolkas med försiktighet då det är heterogenitet av varians i grupperna. 

Implikationer 

Trots de beskrivna bristerna i uppsatsen är det med tanke på uppsatsens styrkor ändå möjligt 

att resultaten kan ses som tillförlitliga och intressanta för framtida forskning inom området.  

Uppsatsen bidrar med en ökad kunskap gällande mekanismer i social ångest och sätter ljus på 

atypiska symtom som vanligtvis inte förknippas med social ångest. Uppsatsen stärker tidigare 

indikationer på den atypiska gruppens risk för att drabbas av samsjuklighet. Kunskapen är av 

värde i både utredning såväl som i behandling för att kunna diagnostisera adekvat, samt 

erbjuda för problematiken passande behandling. Då gruppen unga vuxna inte tidigare 

studerats gällande atypisk social ångest ger uppsatsens resultat en bredare kunskap gällande 

gruppen unga vuxna.  

Framtida forskning 

Det verkar förekomma en grupp människor med atypisk social ångest. Tidigare forskning har 

även visat att denna grupp drabbas av samsjuklighet i högre utsträckning än människor med 

typisk social ångest. Vissa av fynden i denna uppsats går i linje med detta och det är av stort 

intresse att vidare undersöka denna grupp människor då många frågor återstår att besvaras. 

Dels väcks funderingar gällande utredning och diagnostisering, blir dessa individer förstådda i 

vården med den kunskap som idag finns om social ångest? Hur ser behandlingen av de 

atypiska symtomen på social ångest ut? Fungerar behandling för typisk social ångest även på 

atypisk social ångest?  

Vidare är eventuella könsskillnader i atypisk social ångest intressanta att undersöka. 

Flickor och kvinnor löper större risk att drabbas av både typisk social ångest och depressiva 

symtom än vad pojkar och män gör, men hur är det med atypisk social ångest? Mer forskning 

inom området krävs.  
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Slutligen bör mer forskning om orsaker till flickors/kvinnors utsatthet gällande social 

ångest och depressiva symtom bedrivas för att utveckla preventiva metoder som kan minska 

deras risk att drabbas. 
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