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Abstract 

 

The main purpose of this thesis was to investigate profiles of comorbidity 

between depressive symptoms and different subgroups of social anxiety in young 

adults (20-24 years) and its relationship to life satisfaction and social 

dysfunction within the domains occupation/education and social activities. The 

data used was gathered through questionnaires. The results were analyzed with 

cluster analysis.  Two profiles with comorbidity between subgroups of social 

anxiety and depressive symptoms were found. This comorbidity seems to be 

related to a lower level of experienced life satisfaction and to dysfunction within 

two domains, occupation/education and social activities.  
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Samsjuklighet mellan depressiva symtom och undergrupper av social ångest i relation 

till livstillfredsställelse hos unga vuxna: En tvärsnittsstudie 

 

Livet av idag innefattar ofta olika sociala omställningar till exempel som att börja skolan, 

vidareutbilda sig, att byta eller söka jobb och kanske flytta. För vissa personer är dessa 

omställningar mer stressande än för andra på grund av den obehagskänsla eller ångest som de 

känner när de ska prestera eller umgås med andra. De kan vara rädda för att framstå eller 

prestera under sin egen självbestämda standard eller så tror de att det finns en risk för att bli 

avslöjade och/eller förödmjukade. I förlängningen kan detta leda till att personer avstår från 

att söka sitt drömjobb eller från att söka jobb överhuvudtaget, från att söka den utbildning de 

vill gå eller från att umgås med andra. Dagens informationssamhälle kräver att vi hänger med 

i utvecklingen, presterar mätbara resultat och framträder/uppträder på ett socialt acceptabelt 

sätt och med alla dessa krav kan sociala rädslor bli ett stort hinder.  

         De begränsningar som den sociala rädslan kan orsaka i dessa personers liv, leder i vissa 

sammanhang till depression. Upprepade studier har visat att det finns en stor samsjuklighet 

mellan socialt ångestsyndrom och depression (Brunello et al., 2000; de Graaf, Bijl, Spijker, 

Beekmann & Vollebergh, 2003). Denna samsjuklighet associeras också med omfattande 

besvär och funktionsnedsättningar (Magee, Eaton, Wittchen, McGonacle & Kessler, 1996).  

     Kostnaden för en person med socialt ångestsyndrom kan vara avsevärd. Den sociala 

ångesten kan påverka personens privata liv, yrkesliv/studier, sociala interaktioner och även 

innebära en lägre livskvalitet med en ökad risk för en samsjuklig psykiatrisk diagnos 

(Bodinger et al., 2002; Buckner & Heimberg, 2010; Davidson, Hughes, George, & Blazer, 

1994; Liebowitz, Gorman, Fyer & Klein, 1985; Magee et al., 1996; Schneier, Heckelman, 

Garfinkel & Campeas, 1994). De ekonomiska konsekvenserna för samhället när det gäller 

socialt ångestsyndrom är också betydande. Det gäller bland annat höga nivåer av minskad 
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arbetsproduktivitet, arbetslöshet och ett ökat användande av hälso- och sjukvårdens resurser 

(Lecrubier et al., 2000).  

     Socialt ångestsyndrom (social fobi) blev en erkänd diagnos först i Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders III (DSM III, 1980) och redan då konstaterades att 

socialt ångestsyndrom är ett heterogent syndrom. Diskussioner gällande hur indelning av detta 

syndrom i mer specifika undergrupper ska se ut pågår än idag.  

    Sammanfattningsvis kan vi säga att det ser ut som om det finns en samsjuklighet mellan 

social ångest och depression och att denna samsjuklighet troligen minskar personens 

upplevelse av sin livstillfredsställelse samt medför ett betydligt större funktionshinder än vid 

enbart social ångest. Hur ser då denna samsjuklighet ut för olika undergrupper av social 

ångest? Finns det något samband mellan samsjuklighet och hur en person bedömer sitt liv? 

Dessa frågor tycks oss vara viktiga att försöka svara på, och kanske speciellt hos unga vuxna. 

I ung vuxen ålder är förväntningarna som störst, det är under dessa år som de flesta måste lära 

sig och träda in i många nya roller. De ska börja arbeta eller kanske gå vidare till högre 

studier, flytta hemifrån etc. Man kan därför anta att detta är en kritisk period när det gäller att 

på bästa sätt träda in i vuxenlivet och att problematik som beskrivits ovan kan få långtgående 

konsekvenser.  

     Denna studie ämnar undersöka hur samsjuklighet mellan undergrupper till social ångest 

och depressiva symtom ser ut hos unga vuxna samt hur denna samsjuklighet påverkar deras 

upplevelse av livstillfredsställelse. Vidare vill vi undersöka om denna samsjuklighet kan 

innebära ett hinder inom olika sociala domäner som yrkesliv/studier och sociala aktiviteter.  
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Stipulativa definitioner 

Vi kommer genomgående i denna uppsats att använda begreppet socialt ångestsyndrom och 

inte begreppet social fobi. (För närmare förklaring se under rubriken socialt 

ångestsyndrom/social fobi). 

När termen GSAS-profilen används så syftar den till generaliserade sociala ångestsymtom, 

dvs. personerna i denna profil lider av subklinisk social ångest i en rad olika sociala 

situationer av både en prestations/observationsmässig- och interaktionsmässig karaktär. 

Termen GSAD syftar till generaliserat socialt ångestsyndrom.  

Definition av rädsla, ångest och fobi 

De olika begreppen rädsla, ångest och fobi kan lätt uppfattas betyda ungefär samma sak, det 

är därför viktigt att kunna definiera dem för att öka förståelsen för och omfattningen av 

problematiken. Rädsla är oftast en respons gentemot en direkt definierbar fara men kan också 

väckas av objekt och situationer som fungerar som ledtrådar till fara. Rädsla kan variera i 

grad, allt från lätt rädsla till ren terror och panik. Ångest, till skillnad från rädsla, är däremot 

ofta en respons på ett okänt eller odefinierbart hot och innebär en känsla av fruktan, ängslan 

och överhängande/annalkande katastrof, en känsla som är mycket genomgripande och 

obehaglig. ”Fobi är en överdriven, orimlig, orealistisk, okontrollerbar, morbid rädsla för 

specifika personer, platser och situationer” (Corsini, Raymond J., 1999). 

Socialt ångestsyndrom/social fobi 

I American Psychological Associations Dictionary of Psychology (APA, 2006) definieras 

social fobi/socialt ångestsyndrom som “ett ångestsyndrom som karaktäriseras av extrem och 

varaktig social ångest eller prestationsångest som orsakar signifikanta besvär eller hindrar 
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deltagande i vardagliga aktiviteter. De fruktade situationerna undviks ofta helt eller uthärdas 

med ett betydande obehag”.   

          Själva begreppet ”social fobi” däremot kan vara missledande då termen fobi föreslår 

likheter med specifik fobi där undvikande av ett specifikt begränsat objekt/aktivitet är ett 

väsentligt element. Användningen av begreppet social fobi kan då felaktigt implicera att 

personen uppvisar undvikande av enbart en avgränsad situation, vilket i sin tur kan leda till att 

rätt diagnos inte ställs eller att den felaktigt appliceras på personer som enbart uppvisar 

exempelvis ett undvikande av en specifik social situation. Att istället använda begreppet 

socialt ångestsyndrom anses bättre kunna spegla att de stimuli som framkallar rädsla är av en 

relativt omfattande karaktär, exempelvis kan en person vara rädd för att bli avvisad i många 

olika situationer, i relation till många olika typer av människor samt på grund av olika 

bekymmer som rodnande, att göra fel och att vara tråkig. Vissa forskare rekommenderar 

användandet av socialt ångestsyndrom med social fobi inom parentes (Bögels et al., 2010). I 

denna uppsats kommer vi att följa denna rekommendation och konsekvent använda begreppet 

socialt ångestsyndrom, dock utan att skriva social fobi i parentes efteråt.  

Prevalens socialt ångestsyndrom 

När det gäller livstidsprevalensen för socialt ångestsyndrom varierar siffrorna avsevärt. Detta 

kan bero på ett flertal olika faktorer, exempelvis olika metodologiska aspekter såsom 

skattningsskalor, gränssättning för diagnos och tröskelvärden (Pelissolo, Andre, Moutard-

Martin & Lepine., 2000; Ruscio, Brown, Chiu, Stein & Kessler, 2008) samt sociokulturella 

faktorer (Hofmann, Asnaani & Hinton, 2010). En kärna i socialt ångestsyndrom är rädslan för 

en negativ bedömning från andra. Man kan därför anta att det finns en direkt länk från socialt 

ångestsyndrom till sociala normer och rollförväntningar inom olika kulturer (Hofmann et al., 

2010). I den svenska befolkningen uppskattas det att prevalensen för socialt ångestsyndrom 

ligger på 15,6 procent (Furmark, Tillfors, Everz, Martensdottir & Fredriksson, 1999).  I sin 
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studie fann de dessutom att det fanns en tendens till att socialt ångestsyndrom var 

överrepresenterat bland unga personer. Även om siffrorna för prevalensen varierar så kan man 

konstatera att det är väldigt många personer som lider av socialt ångestsyndrom och att det 

finns en tendens till överrepresentation bland unga.  

Depression/depressiva symtom 

Depression kan beskrivas med hjälp av en rad av symtom, exempelvis nedstämdhet och ett 

klart minskat intresse för eller minskad glädje av alla eller nästan alla aktiviteter (DSM IV-

TR, 2000). Detta medför bland annat olika funktionsnedsättningar. Det kan handla om 

isolering, passivitet, hopplöshet och hämning i sociala situationer (Kåver, 1999). Depression 

medför dessutom lidande, minskad arbetsoförmåga, en ökad risk för flera kroppsliga 

sjukdomar samt försämrar prognosen för dessa (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 

SBU, 2004). När det gäller unga vuxna är de kanske extra utsatta då de befinner sig i en ålder 

då de flesta separerar från föräldrarna och samtidigt ska försöka bygga upp nya viktiga 

relationer. Detta kan eventuellt föra med sig starka känslor av ensamhet som i sin tur leder till 

nedstämdhetskänslor och ångest.  

Prevalens depression 

Den unipolära depressionen är en av de vanligaste orsakerna gällande psykisk ohälsa över 

hela världen (SBU, 2004), och är också ett av de största problemen för folkhälsan i Sverige 

(Allebeck, 2006). Sedan 1987 har slutenvård för depression mer än fördubblats för unga 

vuxna i åldrarna 20-24 år, en ökning med nästan 160 % för kvinnor och en ökning med drygt 

130 % för män (Folkhälsorapporten, 2009).  
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Undergrupper av social ångest 

Det förekommer många diskussioner om vikten av att dela upp social ångest i olika 

undergrupper, bland annat med tanke på att kunna ge bättre behandling i enlighet med dessa. 

Forskare har försökt att hitta empiriskt stöd för olika undergrupper och förslag har bland annat 

varit specificeringar såsom generaliserad/icke generaliserad (Vriends, Becker, Meyer, 

Michael & Margraf, 2007). I DSM-IV-TR (APA, 2000) definieras specificeringen 

”generaliserad” som rädsla för ”de flesta sociala situationer”, det vill säga en rädsla för mer än 

av hälften av, i DSM IV-TR (2000), nämnda sociala situationer samt att rädslan ska påverka 

personens alla livsdomäner, det vill säga yrkesliv/studier, fritidsaktiviteter och sociala 

aktiviteter. Specifikationen generaliserad som undergrupp till socialt ångestsyndrom är 

därmed baserad på ett kvantitativt mått (om rädslan innefattar de flesta sociala situationer) 

snarare än ett kvalitativt.  

     Förutom GSAD har en icke generaliserad undergrupp av socialt ångestsyndrom, som 

motsats eller komplement till den generaliserade, definierats (fortsättningsvis i vår uppsats 

kallad den NGSAD).  NGSAD ses som en heterogen grupp vilken inkluderar personer som 

fruktar en prestationssituation eller de som fruktar flera, men inte de flesta, sociala situationer 

(APA, 1994).  Andra forskare har kommit fram till att indelningen i GSAD och NGSAD 

också kan nyanseras med en tredje undergrupp, specifik social fobi (SSP) (Heimberg & Holt, 

1993; Kessler et al., 1998; Kåver, 1999). SSP definieras som en lindrig och mer begränsad 

form av socialt ångestsyndrom. Indelningen i de tre undergrupperna GSAD, NGSAD och SSP 

har i den generella befolkningen visat sig motsvara en svår, måttlig och mild form av social 

fobi. SSP visade sig vara den vanligast förekommande med 7,7 %, generaliserad social fobi 

2,2 % och icke generaliserad 5,9 %. De vanligast förekommande rädslorna i SSP var 

prestationssituationer (Furmark, Tillfors, Stattin, Ekselius & Fredriksson, 2000).  
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     Andra forskare anser att det går att urskilja kvalitativt indelade undergrupper (Hook & 

Valentiner, 2002) genom att identifiera betydelsefulla teman inom social ångest. De studier 

som stödjer den kvalitativa distinktionen mellan olika typer av social ångest delar denna i 

social interaktionsångest (rädsla för att interagera med andra), prestationsångest (rädsla för att 

prata inför andra,) samt observationsångest (rädsla att utföra aktiviteter inför andra) (Cox, 

Clara, Sareen & Stein, 2008). Vidare anser en del forskare att heterogeniteten inom social 

ångest istället för att delas in i undergrupper, måste ses som ett kontinuum gällande 

allvarlighetsgrad (Bögels et al., 2010; Vriends et al., 2007).  Denna allvarlighetsgrad är 

beroende av antal fruktade situationer, där ett större antal associeras med en högre grad av 

funktionell, social och psykologisk oförmåga (Vriends et al., 2007).  

     Utifrån ovanstående kan vi se att det finns forskning när det gäller indelningar av social 

ångest i olika undergrupper, men att det i dagsläget inte finns någon allmänt vedertagen 

uppfattning om hur dessa undergrupper ska identifieras och definieras. Fortsatt forskning 

inom detta område kan antas vara relevant, bland annat med tanke på hur indelning i olika 

undergrupper kan ha olika terapeutiska implikationer som kan påverka behandlingsupplägget 

och effektivisera detta.  

Samsjuklighet 

Forskare har funnit en hög samsjuklighet mellan socialt ångestsyndrom och depression 

(Hughes et al., 2006; NCS, Kessler et al., 1994; Lecrubier et al., 2000). Det har också visat sig 

att den sociala ångesten oftast föregår utveckling av andra psykiatriska syndrom (Magee et al., 

1996). När det gäller samsjuklighet mellan socialt ångestsyndrom och depression i 

förhållande till olika undergrupper så finns det enbart forskning gällande GSAD, enligt vad vi 

kunnat finna. Enligt en studie så är GSAD i högre grad associerat med depression än NGSAD. 

Vid en kontroll av antalet fruktade situationer i denna studie, så var dock skillnaden mellan de 

två undergrupperna inte längre signifikant (El-Gabalawy, Cox, Clara & Mackenzie, 2009). 
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Siffrorna för samsjukligheten mellan socialt ångestsyndrom och en annan psykiatrisk diagnos 

enligt DSM IV (1994) varierar mellan 20-80 % (Hughes et al., 2006; NCS, Kessler et al., 

1994; Lecrubier et al., 2000). Specifikt gällande samsjuklighet mellan subklinisk social ångest 

och depression varierar samsjuklighetssiffrorna i olika studier, men ligger mellan 3-35 % 

(NCS, Kessler et al., 1994).  

     Sammantaget kan det konstateras att samsjuklighet mellan social ångest och depressiva 

symtom är ofta förekommande. Det finns omfattande forskning inom kliniska studier, men 

betydligt färre när det gäller epidemiologiska studier. Det finns inte heller studier om hur 

vanlig denna samsjuklighet är just bland unga vuxna.  

Teoretiskt ramverk/olika förklaringar till samsjuklighet 

Flera olika förklaringar till samsjuklighet mellan social ångest och förstämningssyndrom har 

framkommit inom forskningen.  Dessa förklaringar fokuserar bland annat på genetik, 

neurofysiologi, neurokemi, negativ affekt/temperament, personens uppfattning gällande grad 

av upplevd kontroll, interpersonella mekanismer och selektiv uppmärksamhet (Hupper, 2009). 

I denna uppsats kommer möjlig samsjuklighet främst att förklaras utifrån två teoretiska 

modeller som verkar ha varit i fokus inom forskningen gällande samsjuklighet mellan social 

ångest och depressiva symtom under senare tid, ”Helplessness-Hopelessness” teorin och 

”Trepartite-modellen”. 

     ”Helplessness-Hopelessness” teorins (Alloy, Kelly, Mieneka & Clements, 1990; ref. i 

Swendsen, 1997) förklaring till samsjuklighet mellan social ångest och depression är att när 

negativa livshändelser inträffar så gör den drabbade personen en bedömning gällande till 

vilken grad denne har kontroll över händelsen. Personen bedömer dessutom om orsaken till 

händelsen är intern (har sin grund i själva personen), om den är stabil (varaktig över tid) samt 

om den är global (gäller utfallet i många olika livsdomäner). Teorin menar vidare att ångest 

och depression kännetecknas av hjälplöshet, till exempel förväntningar gällande negativa 
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utfall i framtiden, vilka om de inträffar blir utom personens kontroll. Teorin menar också att 

enbart depression kännetecknas av hopplöshet, det vill säga en förväntan om att negativa 

utfall kommer att inträffa i framtiden. En hög frekvens av ren ångest kan förklaras med att 

hjälplöshet, vilken är en komponent i ångest, kan inträffa utan hopplöshet. Hopplöshet 

däremot kan inte inträffa utan hjälplöshet och depressiva syndrom innefattar ofta 

ångestsymtom. Utveckling av depression i ångest (men inte omvänt) kan också förklaras av 

en progression genom ett tänkt kognitivt kontinuum från hjälplöshet till hopplöshet (Alloy et 

al., 2006). Utifrån ”Helplessness-Hopelessness” teorin känner personer med social ångest 

hjälplöshet när de förväntar sig att negativa händelser kommer att inträffa, dvs. att de kommer 

att bli (negativt) granskade/bedömda i olika sociala situationer. Om de dessutom bedömer att 

denna händelsekedja är stabil och global anses de ha en ökad risk för att utveckla depressiva 

symtom.   

     ”Trepartite-modellen” gör antagandet att det finns en allmän oro eller underliggande faktor 

av negativ affekt i både ångest och depression. Fysiologisk hyperarousal anses relativt unik 

för ångest och den underliggande faktorn, relativt unik för depression, kan beskrivas som 

anhedonisk (oförmåga att känna glädje) eller som en låg grad av positiv affekt (Clark & 

Watson, 1991). Andra forskare poängterar dock att såväl social ångest som depression har en 

benägenhet till att innehålla en låg grad av positiv affekt (Watson, Gamez & Simms, 2005).  

     När det gäller samsjuklighet mellan olika undergrupper av social ångest och depression 

verkar det inte ha gjorts mycket forskning. Den forskningsstudie vi funnit har utgått ifrån den 

ovan nämnda ”Trepartite-modellen”, i vilken det framkom att prestationsångest var mer nära 

associerat med fysiologisk hyperarousal, medan social interaktionsångest var mer associerat 

med anhedonisk depression (AD) eller en låg grad av positiv affekt (Hughes et al., 2006).  

     Dessa två teorier ser på samsjuklighet utifrån olika perspektiv och detta ger oss en 

möjlighet att erhålla en bättre förståelse när det gäller en eventuellt underliggande 
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predisposition för samsjuklighet mellan olika undergrupper av social ångest och depressiva 

symtom.  

Livstillfredsställelse  

Livstillfredsställelse är en bedömningsprocess, i vilken en person skattar sin livskvalitet efter 

sin egen referensram eller sitt eget unika set av kriterier (Diener, 2009). Livstillfredsställelse 

ses också som en kognitiv komponent av subjektivt välmående. Detta subjektiva välmående 

inkluderar även två emotionella komponenter, positiv respektive negativ affekt (Diener & 

Lucas, 1999). Även om livstillfredsställelse och negativ respektive positiv affekt ses som 

parallella processer är de också relaterade till varandra. (Kuppens, Realo & Diener, 2008). 

Upplevelsen av positiva emotioner är starkare relaterad till livstillfredsställelse än frånvaron 

av negativa emotioner. Det kan tolkas som att både positiv och negativ affekt, oberoende av 

varandra, bidrar till upplevd livstillfredsställelse. Personer med social ångest och depressiva 

symtom har en tendens till en låg grad av positiv affekt (Watson et al., 2005), vilket logiskt 

gör att man kan anta att detta påverkar deras upplevelse av livstillfredsställelse. 

       Personer är vidare benägna att lägga olika vikt vid olika komponenter vid bedömning av 

sin livstillfredsställelse (Diener et al., 1985). Varje person sätter upp sina egna unika kriterier 

för det som denne kallar ett bra liv och i vissa fall kan dessa väga tyngre i betydelse än de 

kriterier som vanligen nämns. Därför verkar det viktigt att utvärdera personens globala 

bedömning av sitt liv snarare än bara dennes tillfredsställelse i en specifik domän. De 

självbestämda kriterierna inkluderar vanligtvis mål och förväntningar hos personen, dennes 

tidigare livsomständigheter eller händelser, samt den aktuella situationen som denne har 

gällande relationer till andra relevanta människor (Sander & Scherer, 2010). Ett 

grundantagande om livstillfredsställelse är att människor, när de skattar sin 

livstillfredsställelse, väljer ut de livsområden/det livsområde som är relevant och aktuellt för 
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den livsperiod de befinner sig i och som återspeglar de viktigaste aspekterna i deras liv 

(Diener & Diener, 1995).   

       Förutom att undersöka livstillfredsställelse som ett globalt index har forskare försökt att 

identifiera olika domäner som kan vara relevanta för personens livstillfredsställelse. I en 

studie (Eng, Coles, Heimberg & Safren, 2005) identifierades fyra domäner av 

livstillfredsställelse: bedrifter (achievement), socialt fungerande, personlig uppväxt och 

omgivning. Enligt forskarna kännetecknades personer med socialt ångestsyndrom inte av ett 

”globalt” missnöje utan de kände missnöje när det gällde prestation och socialt fungerande. 

Det visade sig att graden av livstillfredsställelse inom de sistnämnda domänerna var omvänt 

korrelerade till svårighetsgrad gällande social ångest och depressiva symtom. Det vill säga att 

ju högre grad av livstillfredsställelse desto lägre svårighetsgrad gällande social ångest och 

depressiva symtom och vice versa. En global skattning av livstillfredsställelse kan alltså inte 

ses som en summering av olika skattningar av livstillfredsställelse inom olika domäner. 

Tillfredsställelse i en specifik domän kan dessutom relateras till specifika faktorer i denna 

domän eller påverkas av personens globala index av livstillfredsställelse (Diener & Lucas, 

1999).  

       Social ångest och depression ser ut att vara relaterat till personens upplevelse av sin 

livskvalitet. Det saknas dock studier, så vitt vi kunnat se, angående mer detaljerad information 

när det gäller samsjuklighet mellan social ångest och depression och undergrupper av social 

ångest i förhållande till livstillfredsställelse. Skattning av livstillfredsställelse kan dessutom 

vara ett enkelt, effektivt och icke konfrontativt initialt screeningsverktyg för personer som 

uppvisar risk för social ångest och depression. En lägre skattning av livstillfredsställelse kan 

indikera en högre risk för långvariga psykiska hälsoproblem (Koivumaa-Honkanen et al., 
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2004).  Sammanfattningsvis kan livstillfredsställelse ses som ett betydelsefullt komplement 

till förståelsen av problematik som ångest och depression.  

     Mot denna bakgrund vill vi undersöka möjliga profiler av undergrupper till social ångest 

och depressiva symtom i relation till upplevd livstillfredsställelse.  

Funktionsnedsättning 

DSM-diagnoser innehåller ofta kriteriet ”orsakar kliniskt signifikant lidande”. Det innebär att 

problemet skall upplevas som ett problem, försvåra vardagen eller utgöra en fara för personen 

och/eller dennes omgivning.  

     Vid socialt ångestsyndrom är rädslan för att bli granskad och bortgjord så stark att den 

många gånger leder till undvikandebeteenden och ett stort lidande, både socialt och 

yrkesmässigt (Turk, Heimberg, Hope & Barlow, 2001). Att lida av social ångest medför ofta 

omfattande funktionsnedsättningar särskilt när det gäller att initiera och bibehålla romantiska 

relationer, (Lecrubier et al., 2000; Schneier, Johnson, Horning, Liebowitz & Weissman, 

1992). Personer med social ångest rapporterar dessutom ett försämrat socialt fungerande och 

minskat socialt stöd, en lägre utbildningsnivå samt minskad produktivitet på arbetet 

(Liebowitz et al., 1985), än de som inte känner social ångest. Socialt ångestsyndrom i 

kombination med ett samsjukligt syndrom leder vidare till en än mer omfattande 

funktionsnedsättning än vid enbart socialt ångestsyndrom (Magee et al., 1996). När det gäller 

funktionsnedsättningar i förhållande till olika undergrupper av social ångest visar viss 

forskning att personer som lider av GSAD oftare rapporterar funktionsnedsättningar (34 %) 

än de som lider av NGSAD (14 %) (Kessler et al., 1998). GSAD verkar vara mer 

funktionsnedsättande när det gäller jobbrelaterade domäner än depression (Lecrubier et al., 

2000). Personer med social ångest som har funktionsnedsättning i en domän kan fungera bra i 

en annan domän (Eng et al., 2005).  
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     Mot denna bakgrund är det intressant att undersöka hur samsjuklighet mellan undergrupper 

av social ångest och depressiva symtom ser ut i förhållande till olika domäner av 

funktionsnedsättning såsom yrkesliv/studier och sociala aktiviteter.  

Könsskillnader 

Prevalensstudier visar att socialt ångestsyndrom är vanligare hos kvinnor än hos män, med 

graden 3:2 (Schneier et al., 1992), medan kliniska studier visar att det inte finns någon större 

skillnad mellan antalet män och kvinnor när det gäller att söka behandling eller att det till och 

med är fler män än kvinnor söker behandling (Turk, Heimberg, Orsillo & Holt, 1998). Vid 

undersökning av specifika situationer visade det sig att kvinnor rapporterade en signifikant 

högre ångest när det gällde prestationssituationer, som ”att tala med en auktoritetsperson”, i 

jämförelse med män. Det fanns ingen skillnad i grad av ångest när det gällde att skriva något 

när andra människor såg på, att äta med andra människor eller att gå på sociala möten (Turk et 

al., 1998). Detta antyder att det kan finnas vissa skillnader mellan män och kvinnor när det 

gäller vid vilka specifika situationer de känner mest ångest.  

     När det gäller depression så är uppskattningen att det är dubbelt så många kvinnor som 

män som lider av depression (Power, M. J., 2010: ref. i Sander & Scherer, 2010). Kön verkar 

dock inte spela någon roll för depressionsutveckling hos personer med socialt ångestsyndrom 

(Beesdo et al., 2007).  

     Det finns även tydliga könsskillnader när det gäller funktionsnedsättningsdomäner. Män 

med socialt ångestsyndrom är mer benägna att vara ensamboende och heltidsanställda i 

jämförelse med kvinnor med socialt ångestsyndrom vilka är benägna att inte vara anställda på 

heltid. Det finns på många arbetsplatser könsrollsförväntningar på män att de ska vara 

auktoritativa på arbetet vilket kan göra att de upplever mer ängslan inom denna domän (Turk 

et al., 1998).  
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Sammanfattning och slutsatser av ovanstående forskningslitteratur 

Enligt den forskningslitteratur som tagits upp ovan, kan vi konstatera att social ångest är av 

heterogen natur och att det finns en samsjuklighet mellan social ångest och depressiva 

symtom. Detta medför ett stort lidande för många personer, en minskad livstillfredsställelse 

och funktionsnedsättningar. På grund av den höga prevalensen och de stora kostnaderna för 

både personen och samhället, så anser vi att det är av yttersta vikt att forska mer kring detta 

tema. Det är relevant att gå vidare med forskning gällande undergrupper till social ångest så 

länge det inte finns en vedertagen syn på hur dessa ska se ut eller om det är relevant att dela in 

social ångest i undergrupper överhuvudtaget. Det är också relevant att forska vidare kring 

samsjukligheten då denna kanske kan stävjas med preventiva åtgärder. Skattning av 

livstillfredsställelse, som i flera forskningsrapporter (Koivumaa-Honkanen et al., 2004) visat 

sig vara ett bra redskap för exempelvis utvärdering av behandling och för att ge en bredare 

förståelse, kan med fördel användas för att utvärdera relationen till exempelvis 

samsjuklighetsproblematik. Det saknas forskning som undersöker hur unga vuxna som 

uppvisar både social ångest och depressiva symtom bedömer sin livskvalité. I denna uppsats 

används inte data från kliniska studier, det som mäts är symtom hos personer i den generella 

befolkningen, det kan dock vara intressant att se om även symtom återspeglas i 

funktionsnedsättningar inom domänerna yrkesliv/studier samt social aktiviteter.  

Syfte och frågeställning 

Uppsatsen övergripande syfte är att undersöka samsjuklighet mellan depressiva symtom och 

undergrupper av social ångest hos unga vuxna samt dess relation till livstillfredsställelse. Mer 

specifikt avser uppsatsen att: 

1. Undersöka möjliga profiler av samsjuklighet mellan depressiva symtom och 

undergrupper av social ångest. 
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2. Undersöka ovan nämnda profiler i relation till livstillfredsställelse samt, mot bakgrund 

av att man tidigare funnit könsskillnader gällande socialt ångestsyndrom och 

depression ämnar vi undersöka om kön är en modererande faktor. 

3. Undersöka om det finns något samband mellan de olika profilerna och social 

funktionsnedsättning i en persons yrkesliv/studier respektive sociala aktiviteter? 

 

Hypoteser  

Utifrån ovanstående forskningslitteratur, fakta och teorier förväntar vi oss för det första att 

finna en profil med hög grad av generaliserade sociala ångestsymtom som har en relativt hög 

grad av depressiva symtom. Vi förväntar oss vidare att denna profil upplever en relativt låg 

grad av livstillfredsställelse samt en relativt hög grad av funktionsnedsättning. 

Funktionsnedsättningen förväntas ligga inom domänen sociala aktiviteter och/eller domänen 

yrkesliv/studier.  

     För det andra förväntar vi oss att finna en profil med enbart prestationsångestsymtom, 

eventuellt med en relativt låg grad av depressiva symtom. Vi förväntar oss vidare att denna 

profil upplever en relativt hög grad av livstillfredsställelse samt, eventuellt, en relativt låg 

grad av funktionsnedsättning. Om funktionsnedsättning framkommer förväntas denna ligga 

inom området yrkesliv/studier.  

     För det tredje förväntar vi oss att profiltillhörighet kommer att återspeglas i grad av 

upplevd livstillfredsställelse samt ha samband med funktionsnedsättningar inom domänerna 

yrkesliv/studier och sociala aktiviteter.  
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Metod 

Design 

Denna kvantitativa tvärsnittsstudie bygger på insamlad data från den sjätte vågen av den så 

kallade ”10 till 18” studien, där utskick av enkät, samt kompletterande telefonintervjuer 

genomfördes under hösten 2008 och våren 2009.  

Deltagare 

Professorerna Håkan Stattin och Margret Kerr vid Örebro universitet startade 2001 en 

longitudinell studie som gällde barn och ungdomars hälsa/ohälsa samt hur man 

förändras/utvecklas över tid. Urvalet i den så kallade ”10 till 18” studien bestod av alla barn 

och ungdomar i Köpings kommun som vid studiens start gick i grundskolans årskurs 4-9 samt 

i gymnasieskolans årskurs 1-3. Fem mättillfällen finansierades av Vetenskapsrådet. En sjätte 

mätning planerades som en förlängning på ”10 till 18” studien och Maria Tillfors som är 

docent och forskare vid Örebro universitet fick, av Vetenskapsrådet, finansiering för att 

genomföra denna. Urvalet vid det sjätte mätningstillfället hösten 2008 bestod bland annat av 

de ungdomar som var mellan 20-24 år (M = 22 år) och som slutat gymnasiet. De data som 

använts i denna uppsats består dels av delar från den enkät som skickades hem till 1799 unga 

vuxna under hösten 2008 av vilka 610 personer svarade (svarsfrekvens 34 %) samt dels från 

den reviderade enkät som användes vid telefonintervjuer under våren 2009 av de som inte 

svarat på den hemskickade enkäten, men som inte avsagt sig att delta. Telefonintervjuerna 

ökade svarsfrekvensen till 45 % (808 personer). Båda enkäterna har godkänts av den 

regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. Efter internt bortfall i form av ofullständigt 

ifyllda frågeformulär bestod urvalet av 773 deltagare varav 451 var kvinnor (58 %) och 322 

var män (42 %). I procedurdelen kommer tillvägagångssättet för datainsamlingen att 

beskrivas mer i detalj.  
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Mätinstrument 

Vid datainsamlingen var det instrument som användes en enkät innehållande fyra 

frågeformulär av vilka tre har använts i denna uppsats. Den större enkäten som skickades ut 

till de 1799 unga vuxna i åldrarna 20-24 år innehöll bland annat dessa fyra frågeformulär och 

de telefonintervjuer som genomfördes för att öka svarsfrekvensen innehöll enbart dessa fyra 

frågeformulär. De fyra formulären avsåg att mäta: A) Social ångest samt upplevd 

funktionsnedsättning inom tre sociala områden, B) Impulsivitet, C) Depressiva symtom samt  

D) Upplevd livstillfredsställelse. I denna uppsats kommer inte frågeformulär B) Impulsivitet 

att användas.  

     Det första frågeformuläret (A) Social Phobia Screening Questionnaire, innehöll 14 frågor 

och är utarbetat dels för att mäta social ångest som en kontinuerlig variabel samt dels för att 

fånga upp diagnosen social fobi som den definieras i DSM IV (APA, 1994). Frågorna i 

formuläret är designade för att mäta obehag i olika sociala situationer. Exempel på olika 

situationer: ”Att skriva något när andra ser på”, ”Att hålla igång en konversation med en 

person du inte känner väl”, ”Att tala (eller agera) inför en grupp”. Fem olika svarsalternativ 

fanns att tillgå: 1=Inte alls obehaglig, 2=Något obehaglig, 3=Måttligt obehaglig, 4=Mycket 

obehaglig samt 5=Väldigt obehaglig. Efter de 14 frågorna fanns det 3 frågor som avsåg att 

klarlägga om kriterie E. i DSM IV uppfylldes, dvs. ”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” (APA, 1994).  Frågorna var utformade enligt följande: Det obehag du eventuellt 

upplevt i de nyss nämnda sociala situationerna är ett stort hinder för dig, eller stör dig mycket, 

när det gäller a) ditt yrkesliv eller dina studier, b) fritidsaktiviteter och c) sociala aktiviteter. 

På dessa frågor kunde deltagarna svara ja eller nej. Formuläret, Social Phobia Screening 
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Questionnaire, har god validitet och är kompatibelt med DSM IV-kriterierna för socialt 

ångestsyndrom (Furmark et al., 1999). Testat med Cronbach’s alpha blev den interna 

konsistensen i denna uppsats 0,90 för detta formulär.  

     Det andra frågeformuläret (C) som använts i uppsatsen är reviderat och kommer 

ursprungligen från ett självskattningsformulär innehållande 20 frågor, nämligen Center of 

Epidemiological studies – depression child, CES-DC. 16 av de 20 frågor som det 

ursprungliga formuläret innehöll beskrev känslotillstånd som associeras med depressiva 

symtom, de resterande 4 frågorna beskrev positiva känslotillstånd. I jämförelse med Becks 

Depression Scale, BDI, har formuläret visat sig mäta depressiva symtom lika effektivt 

(Olsson & von Knorring, 1997). CES-DC har dessutom analyserats med faktoranalys (Olsson 

& von Knorring, 1997) och utifrån denna har 6 frågor valts ut som ansågs fånga kärnan i 

depression, nedstämdhet, exempelvis ”Hur ofta har du inte kunnat känna dig glad även om din 

familj eller dina vänner försökt pigga upp dig, den senaste veckan?” och ”Hur ofta har du känt 

dig ledsen den senaste veckan?”, dessa 6 frågor har använts i det frågeformulär som använts i 

uppsatsen. En sjunde fråga innehållande en beskrivning av ett positivt känslotillstånd lades 

också till, ”Hur ofta har du känt dig lycklig, den senaste veckan?”, denna fråga omvändes vid 

dataanalysen. Deltagarna hade fyra olika svarsalternativ: 1=Inte alls, 2=Enstaka gånger, 3=Då 

och då, samt 4=Ofta. Testat med Cronbach’s alpha blev den interna konsistensen i denna 

uppsats 0,86 för detta formulär. 

     Det tredje frågeformuläret (D) som använts i uppsatsen är the Satisfaction With Life Scale 

(SWLS), vilket har hög intern konsistens samt hög reliabilitet (Diener et al., 1985), och mäter 

livstillfredsställelse i sin helhet. I både den enkät som skickades hem till deltagare samt i 

telefonintervjuerna innehöll detta frågeformulär samma 5 påståenden, men i den hemskickade 

enkäten kunde deltagarna välja mellan 7 svarsalternativ medan de deltagare som 

telefonintervjuades kunde välja mellan 5 olika svarsalternativ, detta i enlighet med SCB:s 
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rekommendationer. De 7 svarsalternativen var följande: 1=Instämmer absolut inte, 

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

6=Instämmer samt 7=Instämmer helt. De 5 svarsalternativen var följande: 1=Instämmer 

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

5=Instämmer helt. De 7 svarsalternativen gjordes om till 5 inför dataanalysen enligt följande: 

Svarsalternativ 1=Instämmer absolut inte och 2=Instämmer inte blev alternativ 1=Instämmer 

absolut inte, svarsalternativ 3=Instämmer inte riktigt blev alternativ 2=Instämmer inte, 

svarsalternativ 4=Är varken för eller emot blev alternativ 3=Är varken för eller emot, 

svarsalternativ 5=Instämmer delvis blev alternativ 4=Instämmer delvis och svarsalternativ 

6=Instämmer samt 7=Instämmer helt blev alternativ 5=Instämmer helt. Testat med 

Cronbach’s alpha blev den interna konsistensen i denna uppsats 0,88 för detta formulär. 

Maxpoäng var 25 vid skattning av grad av livstillfredsställelse och 5 poäng minimum.  

Resultat principal komponentanalys 

Principal komponentanalys görs för att identifiera eventuella undergrupper av social ångest. 

Vi väljer att presentera resultaten från principal komponentanalys redan här då det är viktigt 

att ha förståelse för de två olika komponenterna av social ångest innan resterande resultat 

presenteras. Data till analysen har tagits från den övre delen av frågeformulär (A) Social 

Phobia Screening Questionnaire. Metoden principal komponentanalys (PCA) används bland 

annat för att hitta samband genom att reducera antalet komponenter i de data man har. Vi 

valde att använda direct oblim rotation då vi antar att det finns ett samband mellan de 

bakomliggande faktorerna, eftersom ”psykologiska konstruktioner vanligtvis korrelerar” 

(Field, 2009). Vi valde vidare att använda oss av faktorloading 0,21, vilket rekommenderas av 

Stevens (1996) för urval större än 600. Frågan ”Att använda offentliga toaletter” togs bort då 

denna inte visade något samband med någon av de andra undergrupperna. Frågorna ” Att tala 

med en auktoritetsperson (chef, lärare etc.)”, ” Att hålla igång en konversation med en person 
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du inte känner väl”, ” Att äta eller dricka med en grupp människor du inte känner väl” och ” 

Att vara ensam med en annan person du inte känner väl” valdes bort på grund av att de 

laddade högt i båda komponenterna.  

     Två undergrupper kan anses vara identifierade, se tabell 1. Den första undergruppen,  

kallad prestations/observationskomponenten, då den innehöll frågor som var relaterade till 

prestation och observation, exempelvis ”Att uttrycka dina egna åsikter inför andra”. Den 

andra undergruppen, kallad interaktionskomponenten, då denna innehöll frågor relaterade till 

interaktion mellan människor, exempelvis ”Att gå på fest (eller social tillställning)”.  

Tabell 1 

Resultat principal komponentanalys 

Frågor Komponenter 

Prestations/ 

observation 

Interaktion 

Att tala (eller agera) inför en grupp ,864 -,295 

Att bli tilltalad i en grupp ,764  

Att uttrycka dina egna åsikter inför andra ,726  

Att inleda ett samtal med en person du inte känner väl ,686  

Att gå in i ett rum där det sitter andra människor ,668  

Att skriva något när andra människor ser på ,659  

Att hålla igång en konversation med en person du inte känner 

väl 

,598 ,290 

Att ringa till någon du inte känner väl ,575  

Att tala med en auktoritetsperson (chef, lärare etc.) ,511 ,247 

Att vara ensam med en annan person du inte känner väl ,448 ,409 

Att umgås med arbetskamrater på lunch- eller fikaraster  ,787 

Att gå på en fest (eller social tillställning)  ,771 

Att äta eller dricka med en grupp människor du inte känner 

väl 

,327 ,486 

 

      

     Två av komponenterna hade ett egenvärde som låg över 1. Den ena förklarade 45,77 % 

och den andra 7,97 % av variansen. Tillsammans förklarade dessa 53,74 % av den totala 

variansen. 
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     Cronbach’s alpha var för hela skalan 0,90 och 0,84 för 

prestations/observationskomponenten vilka båda ligger över det rekommenderade värdet på 

0,70. För interaktionskomponenten låg värdet på 0,62 vilket är under det rekommenderade 

värdet. På grund av att det endast ingick två frågor i interaktionskomponenten kan värdet 

anses godkänt då Cronbach’s alphavärden är känsliga för hur många frågor det finns i skalan 

(Pallant, 2010).  

     Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy var 0,93 vilket var över det 

rekommenderade värdet på 0,60. Bartlett's Test of Sphericity var signifikant. Resultaten av 

dessa två test indikerar att befintlig data var lämplig att använda i faktoranalys.  

 

Procedur 

Tillvägagångssättet vid datainsamlingen som denna uppsats baseras på, startade med att ett 

vykort skickades hem till alla som nu var mellan 20-24 år och som tidigare deltagit i ”10 till 

18” studien. Vykortet innehöll information om den enkät som, inom kort, skulle skickas ut 

och angav att det gällde ”10 till 18” studien. Det brev som sen skickas hem till deltagarna 

innehöll dels den större enkät som bland annat innehöll de frågeformulär som beskrivits under 

rubriken mätinstrument, dels ett följebrev (se etik) samt en ”10:a lott” som personen fick 

behålla vare sig denne valde att delta eller inte. Om enkäten inte skickades in skickades först 

ett vykort ut som påminnelse, därefter följde två telefonsamtal. Efter denna procedur började 

man med telefonintervjuer av de personer som vare sig skickat in enkäten eller explicit avsagt 

sig sitt deltagande. Vid telefonintervjuerna användes endast de frågeformulär som återfinns 

under rubriken mätinstrument. Telefonintervjuerna utfördes av universitetsstuderande som, 

innan intervjuerna genomfördes, genomgick en kortare utbildning och som dels tidigare 

arbetat med studien och dels bedömts som tillräckligt erfarna. 
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 Etik 

Information gällande etik gavs dels i det följebrev som skickades tillsammans med den större 

enkäten, dels av de testledare som genomförde telefonintervjuerna, instruktioner för detta 

fanns skrivna på frågeformulärets första sida. Information som gavs var att alla svar kommer 

att behandlas konfidentiellt, att inga obehöriga kommer att ta del av dessa samt att uppgifterna 

endast kommer att användas för vetenskapliga syften. Enskilda personers svar kommer inte att 

kunna spåras då resultat från undersökningen redovisas i grupp. Deltagande i studien är 

frivilligt och kan när som helst avbrytas, samt att undersökningen godkänts av Regionala 

etikprövningsnämnden i Uppsala. 

Statistiska analyser 

Efter principal komponentanalys genomförs en hierarkisk klusteranalys (Wards metod med 

kvadrerad euklidisk distans) för att identifiera eventuella mönster/profiler av depressiva 

symtom och social ångest utifrån de två komponenterna prestation/observation och 

interaktion. Variablerna som ingick i klustervariatet var därmed, de tidigare identifierade 

komponenterna av social ångest samt depressiva symtom. Vidare används en faktoriell 

ANOVA för att undersöka om kön modererar relationen mellan de ovan nämnda profilerna i 

relation till livstillfredsställelse. Oberoende variabler blir de profiler som framkommit i 

klusteranalysen samt kön, beroende variabel blir livstillfredsställelse. Till sist används chi-

square test för att se om det finns någon relation mellan de olika profilerna och social 

funktionsnedsättning i domänerna yrkesliv/studier, fritidsaktiviteter samt sociala aktiviteter.  

Klusteranalys 

Klusteranalys är en analytisk teknik som används för att bilda olika meningsfulla kluster av de 

variabler som innehar de värden som mest liknar varandra. Det är viktigt med homogenitet 

inom grupperna samt med heterogenitet mellan grupperna (Bergman, 1996). För att försäkra 

oss om att dessa krav uppfylls och för att hitta en optimal klusterlösning, används och 
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beaktades följande kriterier: för det första skall den klusterlösning vi väljer vara tolkningsbar 

och teoretiskt meningsfull. För det andra bör EESS, (Explained Error Sum of Squares - 

“förklarad felvarians”) överstiga 67 % (Bergman, 1996). För det tredje bör den procentuella 

förändringen i klusterkoefficienten överstiga 10 % (Hair, 1995). Vidare menar Hair (1995) att 

små kluster innehållande få personer bör undvikas och enligt Bergman (1996) bör antalet 

kluster inte överstiga 15 stycken samt att man normalt inte kan förväntas att finna mindre än 5 

kluster. Ett plötsligt fall av EESS i lösningen kan indikera att ett suboptimalt antal kluster har 

nåtts (Bergman, 1996; Hair, 1995). I denna uppsats används klusteranalys för att undersöka 

möjliga profiler av depressiva symtom och undergrupper av social ångest.  

Moderator 

 

Klustertillhörighet Grad av livstillfredsställelse 

     (prediktor)                          (utfall) 

 

 

 

 

 

                Könstillhörighet 

             (moderator/prediktor) 

Figur 1. 

Presentation av modererande effekt. 
 

En eventuellt modererande effekt i den här studien skulle representeras av en signifikant 

interaktionseffekt mellan klustertillhörighet och könstillhörighet när det gäller grad av 

upplevd livstillfredsställelse, se Figur 1. Vid en eventuell signifikant interaktionseffekt 

respektive huvudeffekt går vi vidare och tittar på Post hoc Hochbergs GT2 resultat för att se 

hur skillnaden mellan grupperna ser ut. Fördelen med att använda en tvåvägs design är att vi 

kan testa för ”huvudeffekt” för varje prediktor samt undersöka möjligheten av en 

interaktionseffekt (Field, 2009).  
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Resultat 

Undersökning av möjliga profiler av depressiva symtom och undergrupper av social ångest.  

För att undersöka möjliga profiler av depressiva symtom och undergrupper av social ångest 

genomfördes en hierarkisk klusteranalys med Wards metod och kvadrerad euklidisk distans, 

se tabell 2. Wards metod används för att bestämma det optimala/mest lämpliga antalet kluster. 

I analysen användes tre variabler (prestation/observationsångest, interaktionsångest samt 

depressiva symtom). Då de olika variablerna hade olika antal svarsalternativ så 

transformerades alla värden till z-värden för att de skulle ha samma inverkan vid 

klusteranalysen. Utifrån kriterierna för val av klusterlösning i metoddelen uteslöts kluster  

2 - 4 på grund av för lågt EESS-värde och kluster 8-10 uteslöts på grund av för låg procentuell 

förändring, se tabell 2. 

Tabell 2 

EESS-värden och klusterkoefficientens procentuella förändring till nästa nivå för 

klusterlösning 2-10 

Klusterlösning                    2         3          4          5           6          7         8         9       10 

EESS %                            23       47        55        63         67        71       74       74       78 

Koefficient %                   33       21        17        17         12        12         9         9         7 

 

De kluster som framkom i sexklusterlösningen framkom också i sjuklusterlösningen, det som 

skilde dem åt var att i sjuklusterlösningen delades Ingen social ångest/nedstämdhetsprofilen 

upp i en Ingen social ångest/nedstämdhetsprofil och en profil som var något nedstämda vilket 

inte tillförde något teoretiskt meningsfullt. I femklusterlösningen framkom inte klustret 

Prestation/observation/nedstämdhet utan Generaliserad social ångestprofilen blev större och 

det kan tänkas att det är viktigt att se profilen Prestation/observation/nedstämdhet som 

teoretiskt meningsfull då den klart framträdde i sexklusterlösningen. Sexklusterlösningen 

valdes efter kriteriet tolkningen teoretiskt meningsfull, EESS-värdet över 67 %, (vilket 
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innebär att homogeniteten inom klustren var relativt hög), samt att den procentuella 

förändringen var över 10 % (12 %), se tabell 2.  

Tabell 3 

Standardiserade medelvärden (standardavvikelser) för variablerna observationsångest, 

interaktionsångest samt depressiva symtom baserade på en sexklusterlösning 

 Prestations/ 

observations-

ångest 

Interaktions-

ångest 

Depressiva 

symtom 

 

n 

 

Kvinnor 

 

Män 

Ingen social ångest/ 

nedstämdhetsprofilen  

-0,75 

(0,36) 

-0,75  

(0,38) 

-0,46 

(0,60) 

334 183 151 

Prestations/ 

observationsprofilen 

0,47 

(0,52) 

-0,25  

(0,41) 

-0,41 

(0,58) 

217 125 92 

Nedstämdhetsprofilen 

 

-0,20 

(0,64) 

-0,54 

(0,64) 

1,61 

(0,62) 

92 64 28 

Samsjuklighetsprofilen 

 

2,14 

(1,08) 

3,31 

(1,61) 

1,71 

(0,94) 

30 21 9 

Generaliserade sociala  

ångestsymtomprofilen 

0,85 

(0,96) 

1,82 

(0,69) 

0,21 

(0,56) 

42 16 26 

Prestation/observation/ 

nedstämdhetsprofilen 

1,81 

(0,58) 

-0,15 

(0,54) 

0,95 

(0,69) 

35 23 12 

Not. n= antal personer, ett förhöjt värde ≥ 0,5.  

 

 

Presentation av de kluster som framkom i sexklusterlösningen: 

Vid en sexklusterlösning framkom följande profiler, se tabell 3. 

Kluster 1 (Ingen social ångest/nedstämdhetsprofilen) uppvisade låga värden på alla uppmätta 

faktorer, det vill säga prestations/observationsångest, interaktionsångest och depressiva 

symtom. Klustret bestod av 334 personer (45 %).  

     Kluster 2 (Prestation/observationsprofilen) uppvisade ett förhöjt värde på faktorn 

prestations/observationsångest samt låga värden på de båda andra faktorerna, det vill säga 

interaktionsångest och depressiva symtom. Denna grupp bestod av 217 personer (29 %). 
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     Kluster 3 (Nedstämdhetsprofilen) bestod av 91 personer (12 %). Personer i detta kluster 

uppvisade låga värden på både prestations/observationsångest och interaktionsångest, men 

höga värden när det gällde depressiva symtom. 

     Kluster 4 (Samsjuklighetsprofilen) uppvisade höga värden på alla uppmätta faktorer. Det 

vill säga höga värden gällande prestations/observationsångest, interaktionsångest och 

depressiva symtom. Klustret bestod av 30 personer (4 %). 

     Kluster 5 (Generaliserade sociala ångestsymtomprofilen) bestod av 42 personer (5,6 %) 

och personer i detta kluster uppvisade ett relativt högt värde när det gällde 

prestations/observationsångest, ett högt värde när det gällde interaktionsångest samt ett lågt 

värde när det gällde depressiva symtom. 

     Kluster 6 (Prestation/observation/nedstämdhetsprofilen) uppvisade ett högt värde gällande 

prestations/observationsångest, ett lågt värde gällande interaktionsångest samt ett relativt högt 

värde gällande depressiva symtom. Denna grupp bestod av 35 personer (4,7 %). 

     En översikt gällande medelvärden och standardavvikelser på råvärden inom respektive 

kluster i sexklusterlösningen, se tabell 4.  

Tabell 4 

Medelvärden (M, råpoäng) och standardavvikelser (Sd) för variablerna prestation/observation, 

interaktion samt depressiva symtom baserat på en sexklusterlösning 

      Prestation/observation       Interaktion  Depressiva symtom 

              M (Sd)        M (Sd)          M (Sd) 

Kluster 1            9,13  (1,53)      2,31  (0,53)       10,45 (1,08)  

Kluster 2           16,68  (2,76)      3,17  (1,19)   11,68 (2,03)  

Kluster 3           11,27  (2,42)      2,90  (1,10)   22,21 (1,94)  

Kluster 4           25,45  (3,10)      5,00  (1,90)   17,85 (3,70)  

Kluster 5           10,71  (1,93)      2,72  (0,89)   14,74 (1,74) 

Kluster 6           16,30  (2,31)      3,63  (1,39)   18,90 (2,94)  
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Undersöka ovan nämnda klusterprofiler i relation till livstillfredsställelse samt om kön är en 

modererande faktor. 

En 2 (kön) x 6 (kluster) faktoriell ANOVA används för att undersöka samband mellan de 

olika klusterprofilerna och livstillfredsställelse samt huruvida kön modererade dessa 

relationer.  

Tabell 5 

Medelvärden (standardavvikelser) av grad av upplevd livstillfredsställelse i samtliga profiler hos män 

och kvinnor, med test för skillnader mellan könen med ANOVA och post hoc. 

Klusterprofil 

 

Samtliga 

kluster 

M (Sd) 

Män 

 

M (Sd) 

Kvinnor 

 

M (Sd) 

F (737; 5) Effekt- 

storlek 

    I: 0,60 es 

H.K:2,84es 

H.C:26,05*** 

0,004 

0,004 

0,15 

Ingen social ångest/ 

nedstämdhetsprofilen 

(a) 

   24,04 

  (6,59)
cdef

 

22,84 (6,77) 25,03 (6,28)   

Prestation/observations-

profilen (b) 

   23,05 

  (5,78)
cdef

 

21,54 (5,79) 24,16 (5,54)   

Nedstämdhetsprofilen 

(c) 

   18,87 

  (6,47)
abd

 

17,30 (5,90) 19,53 (6,63)   

Samsjuklighetsprofilen 

(d) 

   13,50 

  (6,60)
abcf

 

13,22 (4,94) 13,62 (7,30)   

Generaliserade sociala 

ångestsymtomprofilen 

(e) 

   17,76 

  (6,58)
ab

 

17,92 (6,85) 17,59 (6,32)   

Prestation/observation/ 

nedstämdhetsprofilen 

(f) 

   19,11 

  (7,49)
abd

 

18,92 (6,73) 19,22 (8,00)   

Not. Upphöjda bokstäver indikerar signifikanta klusterskillnader i upplevd livstillfredsställelse, p<.,05, påvisade 

genom Hochbergs GT2 post hoc test. M=medelvärde. Sd=standardavvikelse. I =Interaktionseffekt,   H.K= 

Huvudeffekt för Kön, H.C= Huvudeffekt för klusterlösning, Effektstorlek = partiell Eta kvadrerad 

*** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05; es = ej signifikant 

 

Resultaten från analysen visade att det fanns en signifikant huvudeffekt för klustertillhörighet, 

vilket styrker klusterlösningens teoretiska validitet. Den signifikanta huvudeffekten indikerar 

att något eller några av de befintliga klusterprofilerna skiljer sig signifikant gällande grad av 

upplevd livstillfredsställelse. För att undersöka denna skillnad genomfördes Hochbergs GT2, 
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som rekommenderas då det är stora skillnader i storlek mellan de olika klustren (Field, 2009), 

se tabell 5. Personer i Samsjuklighetsprofilen upplevde en signifikant lägre grad av 

livstillfredsställelse i jämförelse med Ingen social ångest/nedstämdhetsprofilen, 

Prestation/observationsprofilen, Nedstämdhetsprofilen samt 

Prestation/observation/nedstämdhetsprofilen. Prestations/observationsprofilen skiljde sig 

signifikant från alla andra profiler förutom Ingen social ångest/nedstämdhetsprofilen. 

Personerna i dessa två profiler upplevde en signifikant högre grad av livstillfredsställelse i 

jämförelse med alla andra profiler. Resultaten påvisade ingen interaktionseffekt mellan 

klustertillhörighet och kön. Detta indikerar att kön inte modererade relationen mellan olika 

klusterprofiler och livstillfredsställelse, se figur 2.        

 

Figur 2 

Medelvärden gällande grad av upplevd livstillfredsställelse utifrån könstillhörighet och 

klustertillhörighet, samt totala medelvärden för alla personer i respektive kluster 
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Medelvärden gällande grad av upplevd livstillfredsställelse utifrån 

könstillhörighet och klustertillhörighet, samt totala medelvärden för alla 

individer i respektive kluster

män

kvinnor
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Undersöka om det finns något samband mellan klustertillhörighet och social 

funktionsnedsättning inom två olika sociala domäner. 

Två chi-square test genomfördes för att undersöka huruvida det fanns något samband mellan 

de olika klusterprofilerna och social funktionsnedsättning i en persons yrkesliv/studier 

respektive sociala aktiviteter.   

     Analysen visade att sambandet mellan klustertillhörighet och huruvida personer upplevt 

funktionshindrande ångest i sitt yrkesliv/studier var signifikant (χ
2 

(5)=146.93, p<0,001). 

Detta samband var medelstarkt (Cramer’s V=0,444, p<0,01). De klusterprofiler som bidrog 

till sambandet var Samsjuklighetsprofilen, GSAS-profilen samt 

Prestation/observation/nedstämdhetsprofilen, se tabell 6.  

Tabell 6 

Andel i respektive klusterprofil som uppfyllde kriterierna för funktionshindrande social ångest i 

yrkesliv/studier respektive social aktiviteter. 

Klusterprofiler  Andel som upplevde social ångest 

som funktionshindrande i 

yrkesliv/studier    
 

Andel som upplevde social 

ångest som 

funktionshindrande i sociala 

aktiviteter 

Ingen social ångest/ 

nedstämdhetsprofilen  

 4,8 %
 b 

 1,5 %
 b 

Prestations/ 

observationsprofilen 

12,9%
 

10,2% 

Nedstämdhetsprofilen 

 

8,9 %
 

14,3% 

Samsjuklighetsprofilen   66,7%
a
 

 

 86,7%
a 

Generaliserade sociala 

ångestsymtomprofilen
 

 45,2%
a 

 

 40,5%
a 

Prestation/observation/ 

nedstämdhetsprofilen
 

 40,0%
 a
  37,1%

a 

Samtliga klusterprofiler 14,1% 12,9% 

a 
Klusterprofiler som var överrepresenterade bland de som kände sig funktionshindrade av sin sociala ångest 

b 
Klusterprofiler som var underrepresenterade bland de som kände sig funktionshindrade av sin sociala ångest 

 

Personer som ingick i dessa klusterprofiler var överrepresenterade bland de som kände sig 

funktionshindrade av sin sociala ångest i yrkesliv/studier. De personer som ingick i Ingen 
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social ångest/nedstämdhetsprofilen var underrepresenterade här. De personer som ingick i 

Samsjuklighetsprofilen och Generaliserad social ångestsymtomprofilen var 

underrepresenterade bland de personer som rapporterade att de inte kände sig 

funktionshindrade av sin sociala ångest i yrkesliv/studier.  

     Analysen visade även att sambandet mellan klustertillhörighet och huruvida personer 

upplevt funktionshindrande ångest i sociala aktiviteter var signifikant (χ
2 

(5)=232,025, 

p<0,001). Detta samband var starkt (Cramer’s V=0,558, p<0,01). De klusterprofiler som 

bidrog till sambandet var Samsjuklighetsprofilen, Generaliserad social ångestsymtomprofilen 

samt Prestation/observation/nedstämdhetsprofilen, se tabell 6. Personer i dessa klusterprofiler 

var överrepresenterade bland de som kände funktionshindrade ångest i sociala aktiviteter. 

Ingen social ångest/nedstämdhetsprofilen bidrog också till sambandet fast åt andra hållet dvs. 

personer i Ingen social ångest/nedstämdhetsprofilen var underrepresenterade bland de som 

kände funktionshindrande ångest i sociala aktiviteter. Bland de som inte kände 

funktionshindrande ångest var personer i Samsjuklighetsprofilen underrepresenterade medan 

personer i Ingen social ångest/nedstämdhetsprofilen var överrepresenterade här.  

  

Sammanfattning resultat 

Vi återfann, i stort, de profiler vi hade förväntat oss. Det framkom en profil med 

samsjuklighet mellan generaliserade sociala ångestsymtom med en hög grad av depressiva 

symtom. Denna profil visade sig ha den lägsta graden av livstillfredsställelse i jämförelse med 

alla andra profiler, samt en hög grad av funktionsnedsättning inom domänerna 

yrkesliv/studier och sociala aktiviteter. Vi återfann också en profil med enbart 

prestations/observationsångestsymtom utan depressiva symtom. Denna profil skiljde sig inte i 

något annat avseende från Ingen social ångest/nedstämdhetsprofilen, det vill säga båda 

profilerna upplevde en hög grad av livstillfredsställelse och det framkom inga signifikanta 
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funktionsnedsättningar. Det framkom även en profil med höga värden på 

prestations/observationsångestsymtom samt depressiva symtom. Personer i denna profil 

upplevde en relativt låg grad av livstillfredsställelse samt funktionshinder inom både 

yrkesliv/studier och sociala aktiviteter.  

     Vidare visade resultaten att samsjuklighet återspeglades i grad av upplevd 

livstillfredsställelse och hade samband med funktionsnedsättningar inom två olika domäner, 

yrkesliv/studier och sociala aktiviteter. Två profiler framkom med samsjuklighet mellan 

sociala ångestsymtom och depressiva symtom (Samsjuklighetsprofilen, och 

Prestation/observation/nedstämdhetsprofilen) dessa profiler uppvisade en låg och relativt låg 

grad av livstillfredsställelse samt funktionsnedsättningar inom domänerna yrkesliv/studier och 

sociala aktiviteter. Ytterligare en profil framkom med symtom av både interaktionsångest och 

prestations/observationsångest, men utan depressiva symtom. Personer i denna profil 

(Generaliserade sociala ångestsymtomprofilen) upplevde en relativt låg grad av 

livstillfredsställelse samt funktionsnedsättningar inom de domänerna yrkesliv/studier och 

sociala aktiviteter.  

     Ingen signifikant interaktionseffekt mellan kön och profiltillhörighet i relation till grad av 

upplevd livstillfredsställelse framkom. Kön var alltså inte en modererande faktor.  

Diskussion 

Uppsatsens övergripande syfte var att undersöka samsjuklighet mellan depressiva symtom 

och undergrupper till social ångest hos unga vuxna samt dess relation till livstillfredsställelse 

och funktionsnedsättningar inom två sociala domäner. Nedan kommer vi att diskutera de 

resultat som framkommit i denna studie utifrån inledande frågeställningar och hypoteser, 

tidigare forskning, det teoretiska ramverket samt belysa oväntade resultat. Vi kommer vidare 

att ta upp styrkor och svagheter i studien, nya bidrag till forskningslitteraturen, ge förslag till 

ny forskning samt ta upp, i en avslutande diskussion, det vi tycker är det centrala i studien.  
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Undersökning av möjliga undergrupper av social ångest. 

Den inledande principalkomponentanalysen identifierade två komponenter. Den ena 

komponenten relaterade till prestations/observationsångest medan den andra relaterade till 

interaktionsångest. Att dessa komponenter kan skiljas åt går i linje med viss tidigare forskning 

(Safren et al., 1999; Tillfors, El-Khouri, Stein & Trost, 2009). Det inbjuder även till 

diskussion i relation till viss tidigare forskning exempelvis gällande kontinuummodellen 

(Rapee & Spence, 2004; Vriends et al., 2007), vilken anser att heterogeniteten inom socialt 

ångestsyndrom måste ses som ett kontinuum gällande allvarlighetsgrad, där ett större antal av 

fruktade situationer associeras med en högre grad av funktionell, social och psykologisk 

oförmåga. Kanske är det så att en kombination av tematiska undergrupper och ett kontinuum 

av allvarlighetsgrad är en tänkbar lösning för att få fram den mest relevanta förståelsen av 

problematiken.  

Undersökning av olika profiler gällande samsjuklighet mellan undergrupper av sociala 

ångestsymtom och depressiva symtom i relation till livstillfredsställelse samt 

funktionsnedsättning inom domänerna yrkesliv/studier och sociala aktiviteter hos unga vuxna. 

     I linje med vår första hypotes framkom en samsjuklighetsprofil med höga mått på 

prestations/observationsångest, interaktionsångest och depressiva symtom (30 personer, 4 %). 

Personerna i Samsjuklighetsprofilen ligger lägst gällande grad av livstillfredsställelse samt 

högst gällande funktionsnedsättningar, i jämförelse med alla andra profiler. Ett flertal 

förklaringar kan anföras till denna uppkomst av samsjuklighet mellan sociala ångestsymtom 

och depressiva symtom.   

     Enligt ”Helplessness-Hopelessness” teorin kännetecknas både ångest och depression av 

hjälplöshet, dock är det endast depression som kännetecknas av hopplöshet. En tanke är att 

social ångest (som oftast uppkommer före ett samsjukligt syndrom) (Magee et al., 1996), om 

obehandlad, på grund av sina konsekvenser efter hand leder till att depressiva symtom 
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utvecklas. I förlängningen kan detta leda till utvecklandet av depression, vilket kan förklaras 

genom ett tänkt kognitivt kontinuum från hjälplöshet till hopplöshet (Alloy et al., 2006).  

     Förklaringar till detta mönster av samsjuklighet kan även sökas i forskning gällande 

personlighetsdrag, exempelvis menar vissa forskare att vissa personlighetsdrag predisponerar 

en person till utveckling av både social ångest och depressiva symtom (Watson et al., 2005). 

Dessa personlighetsdrag kan vara en hög nivå av neuroticism (som associeras med negativ 

affekt) samt en låg nivå av extraversion (som associeras med positiv affekt) (Fogle, Huebner 

& Laughlin 2002; Kotov et al, 2010).   

     En annan möjlig teoretisk förklaring till både samsjukligheten och den låga graden 

gällande upplevd livstillfredsställelse kan vara en låg grad av positiv affekt, en faktor som i 

tidigare forskning identifierats hos både personer med generaliserad social ångest och hos 

personer med depressiva symtom (Hughes et al., 2006; Watson et al., 2005). En hög nivå av 

positiv affekt är associerad med social aktivitet och interpersonellt engagemang och detta är 

vanligtvis nedsatt hos personer med både social ångest och depression (Watson, Clark, & 

Carey, 1988). Affektiva erfarenheter samt interpersonella relationer med andra har ett starkt 

samband med livstillfredsställelse och erfarenheter av positiva emotioner är betydligt starkare 

relaterat till grad av upplevd livstillfredsställelse än erfarenheter av negativa emotioner 

(Kuppens, Realo & Diener, 2008).  De personer som ingick i Samsjuklighetsprofilen upplever 

förmodligen en låg grad av positiv affekt, vilket också visade sig i en lägre grad av upplevd 

livstillfredsställelse. Vi kan även tänka oss att dessa personer saknar funktionella strategier 

som skulle kunna förbättra/förändra de omständigheterna som orsakar diskrepans mellan 

deras önskningar/behov och färdigheter/uppnående. Sådana strategier kan anses ha stor 

betydelse för en hög grad av livstillfredsställelse.  

     Den höga graden av funktionsnedsättning hos Samsjuklighetsprofilen ligger i linje med 

tidigare forskning som visade att samsjuklighet mellan social ångest och depressiva symtom 



                                                                                               Samsjuklighet mellan depressiva…  39  

   

innebär större funktionsnedsättningar än vid GSAD utan depressiva symtom (Brunello et al., 

2000; Wittchen et al., 1999). Det ligger också i linje med att det finns ett samband mellan 

allvarlighetsgrad gällande social ångest och depressiva symtom, dvs. ett större antal av 

fruktade situationer samt en högre grad av nedstämdhet är associerat med en högre grad av 

social funktionshindrande ångest (Stein & Kean, 2000; Ruscio et al., 2008). Att ungefär lika 

många upplevde funktionshinder i GSAS-profilen som i 

Prestations/observations/nedstämdhetsprofilen kan eventuellt bero på att det specifikt är olika 

samsjuklighetskonstellationer innehållande interaktionsångest och/eller nedstämdhet som ger 

de största funktionsnedsättningarna.  

I linje med vår andra hypotes fann vi en profil med enbart prestations/observationsångest, 

dock av relativt låg grad och utan några depressiva symtom. Denna profil skiljer sig inte i 

något annat avseende från Ingen social ångest/nedstämdhetsprofilen, men från alla andra 

profiler. Dessa två profiler ligger högst gällande grad av livstillfredsställelse och rapporterar 

ingen funktionsnedsättning.  Detta resultat är i överensstämmelse med att 

prestations/observationsångest inte har samband med depressiva symtom (Hughes et al, 

2006), men inte i överensstämmelse med att det, något oväntat, framkom en 

samsjuklighetsprofil med ett högt mått på enbart prestations/observationsångest med ett 

medelhögt mått gällande depressiva symtom (35 personer, 4,7 %). En möjlig förklaring till 

framkomsten av denna profil, med prestationsobservationsångestsymtom och depressiva 

symtom, kan eventuellt vara relaterad till hur samhället ser ut idag, och då speciellt för unga 

vuxna. Det vill säga, under de senaste 20 åren har stora samhällsförändringar skett. Behovet 

av arbetskraft har förändrats, bland annat i och med datorisering, robotisering och slimmade 

organisationer. Det gamla industrisamhället med arbeten som inte krävde någon högre 

utbildning, språkkunskaper etc. har i stort sett försvunnit. Detta har bland annat lett till en 

ökad arbetslöshet bland unga vuxna, med många olika konsekvenser. Svårigheterna för dessa 
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att komma in på arbetsmarknaden leder bland annat till många avvisanden, de kan inte flytta 

hemifrån, har inga pengar, ingen egen bostad och kan därmed inte träda in i vuxenvärlden och 

hitta sin plats. Denna situation kan lätt leda till en ond cirkel med känslor av uppgivenhet och 

hopplöshet som följd.  

     Att det finns profiler med enbart prestations/observationsångest, det vill säga utan 

interaktionsångest samt med eller utan depressiva symtom, hos unga vuxna är i 

överensstämmelse med tidigare forskning (Kåver, 1999) att det ställs större krav på unga 

vuxna när det gäller jobb och studier, dvs. sådana situationer där krävs det att människor 

presterar eller måste utföra olika handlingar medan de observeras. Något oväntat var det dock 

att prestations/observationsprofilen inte upplevde sin sociala ångest som funktionshindrande 

varken i yrkesliv/studier eller i sociala aktiviteter. Det ligger dock i linje med tanken på ett 

kontinuum där dessa personer kan ligga relativt högt gällande symtom, men ändå ha 

tillräckligt goda strategier för att kunna hantera dessa symtom så att de inte blir 

funktionshindrande. I denna uppsats har vi inte haft data som gjort det möjligt för oss att 

analysera anledningen till detta.  

    Samsjuklighetsprofilen skiljde sig inte signifikant ifrån GSAS-profilen när det gällde grad 

av upplevd livstillfredsställelse. Dock låg det på gränsen till signifikans, vilket gör det svårt 

att tolka skillnaden som betydlig. Samtidigt kan det ses som om personer som upplever ångest 

i de flesta situationer skattar sin livstillfredsställelse på ungefär samma sätt som de personer 

som känner ångest i de flesta social situationer men också är nedstämda. 

     Prestations/observations/nedstämdhetsprofilen skiljde sig heller inte signifikant gällande 

grad av upplevd livstillfredsställelse i relation till GSAS-profilen. Vilket kan innebär att 

personer som enbart känner ångest i prestations/observationssituationer och är nedstämda 

skattar sin grad av upplevd livstillfredsställelse i samma grad som de personer vilka upplever 

ångest i de flesta sociala situationer. En möjlig förklaring till detta kan finnas i forskningen 



                                                                                               Samsjuklighet mellan depressiva…  41  

   

gällande låg grad av positiv affekt i relation till livstillfredsställelse, då låg grad av positiv 

affekt kan vara en komponent i både ångest och depression (Watson et al., 2005).  

     Gällande de två samsjuklighetsprofiler som framkom (Samsjuklighetsprofilen och 

Prestations/observations/nedstämdhetsprofilen) så skiljde de sig på ett signifikant sätt gällande 

grad av upplevd livstillfredsställelse. Detta går i linje med att ett större antal av fruktade 

sociala situationer medför ett större lidande i jämförelse med ett mindre antal av fruktade 

situationer.  

     Det framkom ingen profil som inkluderade enbart interaktionsångest eller 

interaktionsångest och depressiva symtom. Det går i linje med tidigare forskning både 

angående indelning i undergrupper samt angående samsjuklighet. Forskare urskiljer 

prestationsångest samt generaliserad som diagnostiserade undergrupper, enbart 

interaktionsångest urskiljs ej.  

Undersöka om kön är en modererande faktor i ovan nämnda profiler i relation till grad av 

upplevd livstillfredsställelse. 

Beträffande kön som modererande faktor var interaktionseffekten inte signifikant dvs. män 

och kvinnor skiljer sig inte, på ett signifikant sätt, när det gäller grad av upplevd 

livstillfredsställelse i någon av de profiler som framkommit i denna studie.  

Styrkor och svagheter 

En styrka i uppsatsen är det stora stickprovet. Storleken på stickprovet medförde också att vi 

ansåg oss ha tillräckligt med power för att genomföra dels en variabelorienterad metod (PCA) 

samt en personorienterad metod (klusteranalys). Kombinationen av dessa metoder gav oss 

möjligheten att få en betydligt bredare bild av eventuella komplexa samband i relation till 

personer i olika profiler av undergrupper till social ångest och depressiva symtom. En svaghet 

är dock det relativt stora bortfallet av deltagare. Enkäten skickades inledningsvis ut till 1799 
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unga vuxna av vilka slutligen 749 personer (45 %) var kvar i denna uppsats. Det kan tänkas 

att resultatet blivit annorlunda om alla deltagit i studien. 

     En annan styrka är att de självskattningsformulär som använts i uppsatsen har goda 

psykometriska egenskaper, bland annat hög intern konsistens. Användningen av 

självskattningsformulär har dock i sig sina begränsningar, bland annat gällande tillförlitlighet.  

     Vidare innehöll den ena identifierade undergruppen av social ångest endast två frågor och 

fick Cronbach’s alphavärdet 0,62. Trots detta är det ändå en relativt hög siffra med tanke på 

att gruppen bara innehöll två frågor, då Cronbach’s alphavärden är känsliga när det gäller 

antal items och storleken på urvalet bidrar till att vi kan använda gruppen trots det låga värdet. 

     Vårt val av klusterlösning stödjer sig på tidigare forskning (Bergman, 1996; Hair, 1995), 

den valda klusterlösningen är tolkningsbar och teoretiskt meningsfull, EESS överstiger 67 % 

(Bergman, 1996) och den procentuella förändringen i klusterkoefficienten överstiger 10 % 

(Hair, 1995). Klusterlösningen validerades även teoretiskt med faktoriell ANOVA och chi-

square test.  

     I vår studie var prevalensen 8,7 % för samsjuklighet mellan sociala ångestsymtom och 

depressiva symtom. Detta stöds av tidigare forskning som visar en varierande prevalens på 

mellan 3-35 %. (Att vårt stickprov ligger i det nedre spannet av denna variation kan tänkas 

bero på att det gäller unga vuxna och att samsjukligheten inte hunnit utvecklas till en klinisk 

grad).  

     När det gäller livstillfredsställelse kan ordningsföljden gällande frågeområdena som 

ställdes eventuellt ha påverkat svaren i linje med Schwarz & Strack’s (1999) forskning om de 

kognitiva och kommunikativa processer som påverkar hur personer rapporterar upplevd 

livstillfredsställelse. Kanske sjunker upplevd grad av livstillfredsställelse hos personer med 

depressiva symtom efter att de svarat på frågor gällande nedstämdhet. Möjligheten till 

generalisering av resultaten påverkas negativt av att urvalet som använts i uppsatsen inte var 
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slumpmässigt, det inhämtades från en mindre stad, så en viss försiktighet gällande 

generalisering till andra unga vuxna i Sverige måste iakttas.  

Nya bidrag till forskningslitteraturen  

Resultaten i denna studie indikerar att det finns en grupp personer med en samsjuklighet som 

inte tidigare identifierats eller uppmärksammats, så vitt vi har kunnat se. Det gäller den profil 

som hade en samsjuklighet mellan prestations/observationsångest och depressiva symtom. 

Detta kan bero på att det gäller unga vuxna och det skulle vara intressant att se om resultatet 

kan replikeras i ett annat stickprov där även frågor gällande arbetslöshet och arbetssökande 

ingår.  

     I vårt resultat ser det ut som att personers upplevelse av livstillfredsställelse, i olika grad, 

påverkas negativt om de endast har social ångest i prestations/observationsångestsituationer 

eller depressiva symtom. Det framkommer dock ingen funktionsnedsättning inom domänerna 

yrkesliv/studier respektive sociala situationer, i dessa fall. Så fort det framkommer 

samsjuklighet mellan symtom så verkar det finnas en relation mellan samsjuklighet och 

personens livstillfredsställelse, samt att ännu mer omfattande funktionsnedsättningar inträder.  

     Syftet med denna studie var även att undersöka samsjuklighet mellan undergrupper till 

social ångest och depression i relation till livstillfredsställelse hos unga vuxna. Det finns inte 

forskning, enligt vår kännedom, som undersökt hur personer i olika profiler bedömer sin 

livskvalitet, som denna studie gjort. Eftersom livstillfredsställelse är en persons uppfattning 

om, eller upplevelse gällande sin egen livskvalitet så kan denna information bredda synen på 

och göra att man kan se djupet i den problematik som finns i samsjuklighet mellan social 

ångest och depressiva symtom. Genom att en person får skatta sin livstillfredsställelse så 

uppmärksammar man inte de symtom som personen har utan det som är positivt i personens 

liv eller bristen på positiva erfarenheter. Detta gör att personen ses mer i sin helhet. Detta 
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innebär att det kanske inte enbart gäller att bli av med symtom, utan kanske att öka på 

mängden positiva erfarenheter.  

Förslag till framtida forskning  

Då det finns skillnader i grad av upplevd livstillfredsställelse mellan de olika profilerna, kan 

det vara relevant att utforska ett flertal olika faktorer som kan antas ha en modererande eller 

medierande effekt, exempelvis copingstrategier, förväntningar, tidigare erfarenheter, affektiva 

faktorer, temperament, genetik, personlighetstyp, miljö eller socioekonomiska faktorer. Det 

skulle kunna bidra till en bättre förståelse av relationer mellan social ångest, depressiva 

symtom och grad av upplevd livstillfredsställelse.  

     Det skulle också vara intressant att, i relation till livstillfredsställelse, undersöka eventuell 

diskrepans mellan en persons förväntningar och vad den uppnått. Hur ser denna relation ut i 

olika profiler med samsjuklighet i grupper med olika grad av samsjuklighet mellan social 

ångest och depressiva symtom?  

Avslutande diskussion 

Den samsjuklighet mellan sociala ångestsymtom och depressiva symtom, som framkommit i 

denna studie verkar relativt utbredd hos unga vuxna och verkar vara relaterad till både en 

lägre grad av upplevd livstillfredsställelse samt till social funktionsnedsättning inom 

domänerna yrkesliv/studier och sociala aktiviteter. Det ser vidare ut som om personer vilka 

känner ångest i de flesta sociala situationer och är nedstämda upplever en signifikant lägre 

grad av livstillfredsställelse i jämförelse med personer som upplever ångest i enbart 

prestations/observationssituationer och är nedstämda. Grad av upplevd livstillfredsställelse 

verkar därför spegla allvarlighetsgrad av samsjuklighetsproblematiken. Kön visade sig inte 

moderera grad av upplevd livstillfredsställelse vid samsjuklighet. Utifrån resultaten är det 

svårt att tala om någon praktisk tillämpning men resultaten pekar på ett behov av att forska 
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vidare med tanke på att få fram fler, kanske mer adekvata, både preventiva insatser och 

behandlingar, i syfte att minska lidandet för personer med denna problematik.  
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