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Sammanfattning 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har mest evidens vid social fobi, och 

på senare år har även guidad självhjälp baserad på KBT visat goda 

resultat. Acceptance and commitment therapy (ACT) är en del av den 

tredje vågens KBT och har visat lovande resultat vid ångestsyndrom. 

Företrädare för ACT har varnat för riskerna med tekniker för att 

utmana negativa automatiska tankar. Studien syftar till att med en 

single case experimentell design med multipel baslinje (N=9) studera 

effekterna av kognitiv omstrukturering (KO) och kognitiv defusion 

(KD) i form av guidad självhjälp på social ångest, socialt undvikande, 

psykologisk flexibilitet, defusion, samt frekvens av och trovärdighet 

hos negativa automatiska tankar. Resultaten visade att KO och KD 

inte enbart påverkade de processer som teorierna predicerar utan 

även den andra behandlingens processer. 
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Abstract 

Cognitive Behavior Therapy (CBT) is the treatment with the most 

evidence for social phobia, and in recent years guided self-help based 

on CBT has shown good results. Acceptance and Commitment 

Therapy (ACT) is part of the third wave of CBT and has warned 

against the risks of techniques that challenge negative automatic 

thoughts. The purpose of this study was to study the effects of 

cognitive restructuring (CR) and cognitive defusion (CD) in the form 

of guided self-help on social anxiety, social avoidance, psychological 

flexibility, defusion, and the frequency and believability of negative 

automatic thoughts using a single case experimental design (N=9) 

with multiple baselines. The results show that CR and CD not only 

affect the processes which the theories predict but also the processes 

of the other treatment. 

 

 

Keywords: Social phobia, acceptance and commitment therapy, 

cognitive behavior therapy, cognitive defusion, cognitive 

restructuring, guided self-help, single case experimental design 

 

1 
Psychology, Master’s Thesis, Spring 2013. Supervisors: Maria Tillfors & Annika Norell-

Clarke 

 

 



DEFUSION OCH OMSTRUKTURERING FÖR SOCIAL FOBI [3] 

 

 

 

 

 

 

 

Ett stort tack till: 

Alla deltagare för det förtroende ni har visat oss och det hårda arbete ni lagt ner. 

Maria Tillfors och Annika Norell-Clarke för allt ert stöd och engagemang. 

Johan Carstens-Söderstrand för hjälpen med defusionsmodulerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEFUSION OCH OMSTRUKTURERING FÖR SOCIAL FOBI [4] 

 

Innehållsförteckning 

Introduktion…………………………………………………...…………………………...….6 

       Vad är social fobi?..............................................................................................................7 

       Vanligaste behandlingen för social fobi……………………………………………….....7 

       Evidensläget för KBT för social fobi samt som självhjälpsbehandling…………….……10 

       Invändningar mot kognitiva interventioner……………………………….………...…...11 

       Tredje vågens beteendeterapi…………………………………………………………....13 

       Relational frame theory…………………………………………………………….........14 

       Kognitiv fusion och defusion………………………………………………………........16 

       Upplevelsemässigt undvikande……………………………………………...………......18 

       Psykologisk flexibilitet………………………………………………...…………...……19 

       Evidens för ACT vid ångestsyndrom…………………………………………….……...20 

       Evidens för ACT vid social fobi…………………………………………………….…...20 

       Konceptuella skillnader mellan KBT och ACT………………………………………….22 

       Likheter och skillnader i behandlingsmekanismer………………………………...……..25 

       Sammanfattning………………………………………………………………………….25 

       Syfte och hypoteser….……………………………………………………………….......26 

Metod ………………………………………………………………………………………...27 

       Design……………………………………………………………………………………27 

       Deltagare och procedur…………………………………………………………………..29 

       Behandling…………………………………………………………………..…………...34 

       Material…………………………………………….………………………………...…..36 

Social Phobia Screening Questionnaire (SPSQ)……………………………….36 

Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS-S)………………….37 

Structured Clinical Interview for DSM-IV – Axis I Disorders (SCID-I)……...37 

Acceptance and Action Questionnnaire (AAQ-2)……………………………..37 

Cognitive Fusion Questionnaire (CFQ13)……………………………………..38 

Social Cognition Questionnaire (SCQ)………………………………………...38 

Social Phobia Rating Scale (SPRS)…………………...………………………..38 

Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS-SR)…………………………………...39 

Ljudfiler………………………………………………………………………...39 

Kvalitativ data………………………………………………………………….39 



DEFUSION OCH OMSTRUKTURERING FÖR SOCIAL FOBI [5] 

 

       Etiska överväganden……………………………………………………….…………....39 

       Visuell analys……………………………………………………………………..….….40 

       Percentage of nonoverlapping data (PND)……………………………………………...41 

Resultat………………………………………………………………………………………42 

       Deskriptiv data…………………………………………………………………………..42 

Har modulerna för kognitiv defusion och kognitiv omstrukturering någon 

effekt på social rädsla/ångest och socialt undvikande?………………………….………43 

Har modulerna för kognitiv defusion och kognitiv omstrukturering  

någon effekt på psykologisk flexibilitet?…………………………….……………..…...54 

Har modulerna för kognitiv defusion och kognitiv omstrukturering 

 någon effekt på kognitiv defusion?………………….…………………………..….…..62 

Har modulerna för kognitiv defusion och kognitiv omstrukturering 

 någon effekt på frekvens av och trovärdighet hos negativa automatiska tankar? .……...69 

Individfokuserad presentation av deltagarnas resultat……………...…………......……..80 

Diskussion…………………………………………………………………………………….84 

Har modulerna för kognitiv defusion och kognitiv omstrukturering 

 någon effekt på social rädsla/ångest och socialt undvikande?…………………….….…85 

Har modulerna för kognitiv defusion och kognitiv omstrukturering 

 någon effekt på psykologisk flexibilitet?..………………………………………..….….87 

Har modulerna för kognitiv defusion och kognitiv omstrukturering 

 någon effekt på kognitiv defusion?...………………….……………………………...…90 

Har modulerna för kognitiv defusion och kognitiv omstrukturering 

 någon effekt på frekvens av och trovärdighet hos negativa automatiska tankar? ………92 

       Svagheter och styrkor……………………….……………………………………………94 

       Slutsatser och förslag till fortsatt forskning………………….…………..……………....98 

Referenser………..…….……………………...……………..………………………..…….100 

 

 

 

 



DEFUSION OCH OMSTRUKTURERING FÖR SOCIAL FOBI [6] 

 

Ibland ser man inte berget för alla kullar- En studie av kognitiv omstrukturering och 

kognitiv defusion för social fobi 

Att uppfylla en diagnos, som t.ex. social fobi, innebär att man har fastnat i rigida sätt att 

hantera situationer och problem och att man därmed har en begränsad beteenderepertoar. För 

en person med social fobi visar sig detta i och med de overta och koverta undvikande-

beteenden som används. Ett övergripande mål med behandlingen av social fobi är att 

personen på sikt ska öka sin beteenderepertoar. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är den form av 

behandling som används mest i behandlingen av social fobi. Acceptance and commitment 

therapy (ACT) är en förhållandevis ny transdiagnostisk terapiform som genom sina sex 

grundprocesser har som mål att öka den psykologiska flexibiliteten.  

Företrädare för ACT har varnat för kognitiva interventioner som syftar till att utmana 

negativa automatiska tankar (Hayes, Strosahl, & Wilson, 2011). Man menar att det finns en 

risk för att sådana interventioner leder till bland annat ökat upplevelsemässigt undvikande.  

Företrädare för traditionell KBT har tagit initiativ till att identifiera gemensamma verksamma 

processer mellan KBT och ACT (Arch & Craske, 2008). De lyfter att det finns risker för att 

man överdriver skillnader och missar likheter när man jämför två teoretiska paradigm. Hayes 

(2008) instämmer i detta och menar att det kan bli som ett slags intellektuellt ”herre på 

täppan” (king of the mountain) där alla försöker försvara sin egen teoretiska kulle.  

I denna studie kommer kognitiva interventioner från KBT och ACT att studeras. 

Syftet är bland annat att studera deras verksamma processer och att se om de till viss del är 

gemensamma för de två behandlingarna. Detta skulle kunna vara ett första steg mot att kliva 

ner från sina egna teoretiska kullar och kanske upptäcka att kullarna åtminstone delvis är en 

del av samma berg. Detta är förklaringen till studiens titel ”Ibland ser man inte berget för alla 

kullar”.  Processerna skulle i så fall kunna ses utifrån ett mer integrativt förhållningssätt. Den 
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här typen av gemensamma verksamma processer skulle därmed kunna utgöra en grund för en 

integrativ och transdiagnostisk rörelse inom psykologisk behandling och psykoterapi. 

Vad är social fobi?  

Social fobi räknas till ett av de vanligaste ångestsyndromen i västvärlden (Wittchen & Fehm, 

2003), och verkar vara ett kroniskt tillstånd om ingen behandling ges (Pooniah & Hollon, 

2008). Uppskattningen av prevalensen i västvärlden är varierande. Senare studier har dock 

kommit fram till en prevalens med spannet 7–16% samt att problemen oftast uppkommer 

under barndomen och ungdomstiden (Wittchen & Fehm, 2003). Punktprevalensen i Sverige 

har uppskattats till 15,6%, och att tala inför grupp var den sociala situation som flest hade 

problem med (Furmark et al, 1999).  

Social fobi innebär att personen har “en uttalad och bestående rädsla för en eller flera 

olika sociala situationer eller prestationssituationer som innebär exponering för okända 

människor eller risk för kritisk granskning av andra. Detta grundar sig i en rädsla för att bete 

sig på ett förödmjukande eller pinsamt sätt eller visa symtom på ångest” (American 

Psychiatric Association, 2000). Om personen utsätts för situationen får den så gott som alltid 

ångest, samtidigt som den vet att rädslan är överdriven. Därför undviker personen oftast de 

fruktade situationerna, eller så uthärdas de under stark ångest. Vardagslivet, yrkeslivet eller 

det sociala livet ska i betydande grad störas av rädslan och ångesten. Problemen får inte bero 

på fysiologiska effekter av någon substans, somatisk sjukdom eller bättre förklaras av något 

annat psykiskt syndrom (American Psychiatric Association, 2000).  

Vanligaste behandlingen för social fobi 

KBT är den behandling som rekommenderas för social fobi (Pooniah & Hollon, 2008) och 

kallas för den andra vågens beteendeterapi. Traditionell beteendeterapi räknas som den första 

vågens beteendeterapi. Den bygger på operanta och respondenta inlärningsprinciper, och är 

baserad på psykologisk grundforskning. De interventioner som används inom första vågens 
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beteendeterapi springer logiskt ur dessa vetenskapliga teorier om mänskligt beteende. Man 

upplevde dock inte att den första vågens beteendeterapi var tillräcklig när det gällde att arbeta 

med klienters kognitioner. KBT uppstod då i och med att Aaron Becks kognitiva terapi 

kombinerades med beteendeterapin. Interventioner i kognitiv terapi (KT) innebär att på olika 

sätt arbeta med sina tankar, minnen, uppmärksamhet o.s.v., det vill säga sina kognitioner. 

Man tänker sig att negativa automatiska tankar påverkar vårt mående och beteende. Att ha 

negativa automatiska tankar är gemensamt för alla psykologiska syndrom, även om innehållet 

i dem varierar från person till person och från syndrom till syndrom (Beck, 1995).  

I en kognitiv konceptualisering letar terapeuten därför efter hur personens problem 

uppstått och vidmakthålls, vilka tankar och grundantaganden som associeras till problemen 

samt vilka emotionella, fysiologiska och beteendemässiga reaktioner som kan kopplas till 

tankarna. Man ser också till personens attityder, förväntningar och livsregler, hur den ser på 

sig själv, andra och framtiden samt hur personen hanterat sina dysfunktionella tankar hittills 

(Beck, 1995).  Tre tekniker urskiljer KT (Longmore & Worrell, 2007 ). Först identifieras 

negativa automatiska tankar. Efter detta används logiska analyser och hypotestestande för att 

verklighetsförankra personens tänkande och få det mer realistiskt. Som tredje princip lyfts 

också exempel på hur man utmanar dysfunktionella tankar, som att utvärdera bevis för och 

emot tankarna samt få fram mer realistiska tankar. Det är svårt att hitta en enhetlig distinkt 

beskrivning av vad kognitiv omstrukturering innebär men logisk empirism, vilket innebär att 

analysera tankarna utifrån bevis, samt hypotestestande lyfts fram i litteraturen (Arch, 

Wolitzky-Taylor, Eifert & Craske, 2012). Dessa tekniker i kombination med 

beteendeinterventioner utgör en KBT-behandling för social fobi. 

Beteendeterapeutiska interventioner (BT) för social fobi innebär främst exponering. 

Exponering är från början utvecklad för rädsla- och ångestproblematik (Linton & Flink, 

2011). I exponering närmar man sig gradvis det man är rädd för. En hierarki med obehagliga 
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situationer sätts upp och exponeringen börjar med den minst obehagliga situationen. 

Exponering är ett av de mest kraftfulla beteendeterapeutiska verktygen (Linton & Flink, 

2011). Två huvudkomponenter lyfts fram i litteraturen (Farmer & Chapman, 2008). Den 

första innebär att utsättas för det stimuli som väcker starkt obehag utan att personen får några 

negativa konsekvenser. Den andra huvudkomponenten är att förhindra flykt eller undvikande 

under exponeringen. Vanligtvis börjar behandlingen med de kognitiva komponenterna, som 

sedan förhoppningsvis kan vara en hjälp och underlätta vid exponeringsarbetet. 

Av olika sociala situationer som kan leda till ångest och undvikande har alltså, som 

tidigare nämnts, situationen att tala inför grupp visat sig vara den som är svårast för de flesta 

med social fobi i Sverige (Furmark et al, 1999). En rädsla för att tala inför grupp kan ha 

uppkommit genom att personen t.ex. fått en panikattack, behövt avbryta och lämna rummet på 

grund av sin ångest eller bemöts av skratt eller kritik i en sådan situation. Om personen har 

varit med om något liknande under ett föredrag finns det en risk att situationen sedan 

associeras till liknande kontexter, som att ställa en fråga på ett möte, eller konferenssalar och 

klassrum i sig. Dessa kontexter blir då betingade stimulin som ger liknande betingade 

responser.  

Behandling i form av exponering utförs för att få personen att göra det den är rädd för 

utan att det obetingade händer. Målet är alltså att personen ska kunna vara kvar i situationen 

och t.ex. hålla sitt föredrag. Sker inte de obetingade responserna (att få en panikångestattack, 

att behöva avbryta på grund av sin starka ångest) när personen exponerar sig kan 

associationen mellan det betingade stimulit (att hålla föredrag) och det obetingade stimulit (de 

fysiska symtomen som är kopplade till en panikattack, t.ex. hjärtklappning, tryck över bröstet) 

också brytas. Det är dock ändå viktigt att exponera sig för olika situationer för att få bästa 

generaliseringseffekt. Exponering leder på detta sätt till att de respondenta responserna 

“släcks ut” men också till utsläckning av de operanta responserna, som overta och koverta 
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undvikandebeteenden. Utsläckning av operanta responser innebär att ett beteende minskas i 

styrka när den upprepas utan att responserna blir positivt förstärkta (Pooniah & Hollon, 2008). 

Med detta menas att personen efter hand inte kommer att upprepa sitt beteende om den inte 

blir belönad för beteendet. En belöning kan även vara i form av att något obehagligt uteblir. 

Detta kallas då för negativ förstärkning, som när en person som är orolig inför att hålla ett 

föredrag sjukanmäler sig och upplever lättnad när obehaget snabbt avtar. När personen kunnat 

hålla sitt föredrag släcks inte bara den betingade responsen så småningom ut, utan personen 

får också en ny erfarenhet av att kunna hantera situationen, vilket ökar chansen att hon 

fortsätter att exponera sig. Sammanfattningsvis syftar alltså exponering till utsläckning av 

både respondenta och operanta responser samt till inlärning av nya beteenden. 

Evidensläget för KBT för social fobi samt som självhjälpsbehandling 

KBT är, som tidigare nämnts, den behandling som rekommenderas för social fobi och finns 

både i individ- och gruppformat samt som självhjälp. Självhjälpsbehandlingar i form av 

internetbehandlingar med KBT för ångestproblematik har också visat sig vara effektiva, 

särskilt guidad självhjälp som innehåller någon form av terapeutstöd (Spek et al., 2007). 

Liknande internetbehandlingar för social fobi har även gjorts i Sverige, där effektstorlekarna 

på kort och lång sikt var jämförbara med traditionell KBT-behandling (Furmark et. al., 2009). 

Jämförelserna av behandlingarnas effekt är dock gjorda mellan olika studier och inte inom en 

och samma, vilket innebär risk för skillnader i stickprovens egenskaper.  

Behandlingarna för social fobi har också jämförts i klinisk miljö i Sverige, då KBT 

som självhjälpsbehandling över internet och KBT i form av gruppbehandling studerats 

(Hedman et al., 2011). Behandlingarna fick liknande resultat. Även självhjälpsbehanding i 

form av internetbehandling med veckovis telefonkonsultation har visat sig ge signifikant 

effekt för social fobi (Carlbring et al., 2007). Forskarna menar att internetbehandlingar med 

mindre terapeutkontakt kan få problem med följsamheten, vilket också en tidigare studie av 
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några av författarna har visat (Andersson et al., 2006). Den veckovisa telefonkonsultationen 

ledde till att fler deltagare fullföljde hela behandlingen inom avsatt tid. KBT för social fobi 

har alltså gett goda resultat både som individ-och gruppformat samt som  

självhjälpsbehandling över internet med och utan telefonkonsultation.  

Invändningar mot kognitiva interventioner 

På senare tid har frågor väckts kring hur mycket den kognitiva delen av KBT bidrar med i 

behandlingen. Man har sett att exponering i sig ofta är lika effektiv som en hel KBT-

behandling (Farmer & Chapman, 2008). BT och KBT jämfördes med kontrollgrupper i fem 

metaanalyser och de aktiva behandlingarna fick liknande resultat, vilka var signifikant bättre 

än kontrollgruppernas resultat (Chambless & Hope, 1996; Fedoroff & Taylor, 2001; Feske 

& Chambless, 1995; Gould, Buckminster, Pollack, Otto, & Yap, 1997; Taylor, 1996; ref. i 

Clark et. al., 2003).  I en studie jämfördes två gruppbehandlingar för social fobi med en 

väntelistegrupp (Hope, Heimberg & Bruch, 1995). Den ena behandlingsgruppen fick kognitiv 

omstrukturering och exponering in vivo medan den andra gruppen endast fick exponering in 

vivo. Behandlingsgrupperna fick liknande behandlingsresultat, även på de kognitiva måtten. 

Liknande resonemang förs i en senare översiktsartikel där det lyfts fram att resultaten av KBT 

och exponering in vivo för social fobi är varierande (Ponniah & Hollon, 2008). I vissa studier 

får deltagare med KBT-behandling bättre resultat, medan de i andra studier får liknande 

resultat som de som bara fått exponering in vivo. I ytterligare en översiktsartikel lyfts det fram 

att analyser av behandlingskomponenter inte har kunnat visa att kognitiva interventioner 

signifikant bidrar till behandlingen (Hayes, 2004). Man har också sett att 

behandlingseffekterna av KBT-interventioner ofta sker innan distinkta kognitiva tekniker 

tillförts. Förändringarna i kognitiva mediatorer verkar alltså inte komma före förändringar i 

symtom.  
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En teori till varför de olika behandlingarna inte ger så stor skillnad i resultat är att man 

kan se kognitiv omstrukturering som en form av exponering (Arch & Craske, 2008). Denna 

definition har dock bemötts med kritik i form av att begreppet exponering urvattnas. Kritiker 

menar att exponering i så fall endast skulle innebära att ha kontakt med något, vilket inte är en 

vetenskaplig utan en semantisk definition av exponering (Hayes, 2008). Risken att tekniker 

för att utmana negativa automatiska tankar inom kognitiv omstrukturering till och med skulle 

kunna få motsatt verkan genom ett ökat emotionellt och kognitivt undvikande har också lyfts 

(Hayes, 2008), samt att det kan leda till ruminering (Eifert & Forsyth, 2005). Å andra sidan 

finns det studier som styrker den kognitiva terapins roll i KBT för social ångest. I en 

metaanalys jämfördes följande sex betingelser för social fobi: väntelista, placebo, exponering, 

kognitiv omstrukturering, exponering tillsammans med kognitiv omstrukturering samt social 

färdighetsträning. Kombinationen av exponering och kognitiv omstrukturering var den enda 

betingelsen som fick en signifikant högre effektstorlek än placebo (Taylor, 1996). En annan 

metaanalys fann att kognitiv omstrukturering i kombination med exponering inte ledde till en 

större effekt än enbart exponering (Feske & Chambless, 1995).  KT utifrån Clark och Wells 

kognitiva modell för social fobi jämfördes i en studie med SSRI-preparatet Fluoxetine i 

kombination med exponering på egen hand samt placebo i kombination med exponering på 

egen hand (Clark et al., 2003). Studien visade att KT gav bäst resultat efter behandlingens slut 

på samtliga tio mått. Både KT och Fluoxetine i kombination med exponering gav signifikanta 

resultat jämfört med förmätningen på alla mått. Placebo i kombination med exponering på 

egen hand gav signifikanta resultat jämfört med förmätningen på alla mått utom ett. Detta 

tyder alltså på att alla tre behandlingarna gav goda resultat, med ett litet övertag för KT. En 

större skillnad i behandlingseffekt visade sig i en senare studie där i stort sett samma form av 

KT jämfördes med exponering i kombination med tillämpad avslappning och en 

väntelistegrupp (Clark et al., 2006). Vid behandlingens slut uppfyllde inte längre 86 % av de 
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deltagare som fått KT kriterierna för social fobi. För de som fått exponering tillsammans med 

tillämpad avslappning var antalet 45 % och i väntelistegruppen 5 %.  

Hur mycket de kognitiva interventionerna bidrar med i en KBT-behandling är alltså 

omstritt, och diskussion kring om interventionerna till och med kan förvärra symtom har lyfts. 

Studier finns dock som styrker de kognitiva interventionernas roll och visar att de i 

kombination med exponering i någon form har gett bäst resultat för social fobi. 

Tredje vågens beteendeterapi 

Det har under de senaste åren uppstått ett antal nya psykologiska behandlingar inom KBT-

paradigmet. Dessa nya psykologiska behandlingar har kommit att kallas för den tredje vågens 

beteendeterapi eller den tredje vågens KBT (Hayes, 2004). En av de mest tongivande 

psykologiska behandlingarna inom tredje vågens beteendeterapi är acceptance and 

commitment therapy (ACT). Företrädare för ACT har kritiserat andra vågens KBT för att den 

inte bygger på en integrerad teoretisk bas. Den beteendeteoretiska forskningen baseras på en 

funktionellt kontextualistisk världsbild, medan den kognitiva forskningen baseras på en 

mekanisk världsbild (Hugh & Stewart, 2012). ACT är uppbyggt på principer från Relational 

Frame Theory (RFT), vilket är en funktionellt kontextualistisk teori om mänskligt språk 

(Törneke, 2009), samt traditionella beteendeteoretiska principer (operant och respondent 

betingning). Man menar därför att ACT bygger på en mer koherent teoretisk grund än 

traditionell KBT (Hayes et al., 2006). Företrädare för KBT har ifrågasatt närvaron av en tredje 

våg av beteendeterapi, men erkänner att ACT har bidragit med innovativa interventioner som 

med tiden skulle kunna integreras i det traditionella KBT-paradigmet (Hofmann & 

Asmundson, 2008). 

Den tredje vågens beteendeterapier förespråkar andra sätt att arbeta med kognitioner, 

där man fokuserar på sättet som personen förhåller sig till sina tankar istället för innehållet i 

tankarna. De är även mer principfokuserade (d.v.s. interventionerna formas baserat på 
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bakomliggande principer/processer snarare än en topografiskt definierad teknik) och har ett 

större fokus på upplevelsebaserade interventioner i kontrast till första och andra vågens mer 

direkta och didaktiska interventioner (Hayes, Luoma, Bond, & Masuda, 2006). Målen för 

behandlingarna har också skiftat från symtomreduktion till att öka klientens beteenderepertoar 

i linje med personliga värderingar. ACT är alltså en av den tredje vågens beteendeterapier, 

och ämnar med stöd i RFT påverka förhållningssättet till tankarna snarare än påverka 

innehållet i tankarna.  

Relational frame theory 

Relational frame theory (RFT) är en modern beteendeanalytisk teori om mänskligt språk och 

är som tidigare nämnts teorin som ligger till grund för ACT. Det som enligt RFT är språkets 

grundläggande process är förmågan att härleda arbiträrt (godtyckligt) applicerbara 

relationsresponser mellan stimuli (Törneke, 2009). Detta är en förmåga som människor i regel 

har lärt sig vid två års ålder, men som man hittills inte har kunnat fastställa hos något annat 

djur än människan. Som ett exempel på förmågan att härleda relationsresponser kan vi tänka 

oss att lille Kalle får lära sig att en tiokrona är mer värd än en femma. Detta är en arbiträr 

verbal relation eftersom pengarnas värde inte har något att göra med myntens faktiska fysiska 

egenskaper. I det här fallet är den minst värda pengen den största och vice versa. Om vi alltså 

lär lille Kalle att en tia är mer värd än en femma så kommer Kalle att härleda att en femma är 

mindre värd än en tia, och det är detta som kallas en härledd relationsrespons. Förmågan att 

kunna härleda relationsresponser mellan stimuli är något som lärs in genom att personen får 

förstärkning för att härleda relationer (t. ex. samma som, större än osv) mellan stimuli 

(Törneke, 2009). Generellt så sker detta naturligt genom att föräldrar och andra personer i 

barnets närhet tränar barnet att härleda relationsresponser. Om vi återigen tar Kalle som 

exempel så tränas relationen av “samma som” mellan ordet “häst” och en bild på en häst 

genom att Kalle och pappa läser en bilderbok tillsammans. Kalle blir förstärkt i att härleda 
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relationen av “samma som” mellan dessa två stimuli, och genom träning med många olika 

stimuli så kommer han att lära sig att härleda relationen av “samma som” även för stimuli där 

enbart den ena riktningen har tränats direkt (t.ex. Pappa: “Titta där är en björn, vad är det 

där?” Kalle: “Björn!”). 

Den unikt mänskliga förmågan att kunna härleda relationsresponser innebär att en 

verbalt kompetent människa kan härleda relationer i flera led mellan stimuli, och även 

överföra stimulusfunktioner från ett stimulus till ett annat. Vi skulle kunna träna en människa 

i att härleda en relation av koordination (d.v.s. “är samma som”) mellan stimuli A och B. 

Sedan paras stimuli A med en elchock vid flera tillfällen för att ge upphov till en respondent 

betingad rädslorespons när A visas. Stimuli B har aldrig förekommit i samband med 

elchocken, men försökspersonen har tränats i att B är samma som A. Om B visas för 

försökspersonen så kommer den reagera med rädsla på samma sätt som den gör när A visas. 

Detta är alltså någonting annat än generalisering. Detta är en verbal överföring av 

stimulusfunktioner från ett stimuli till ett annat baserat på deras verbala relation. Om den 

verbala relationsinramningen hade varit att B var “mer än” A så skulle rädsloresponsen ha 

blivit större för B än för A (Dougher, Augustson, Markham, Greenway, & Wulfert, 1994). 

Man har även visat att det går att överföra undvikande stimulusfunktioner genom 

relationsinramning (Augustson & Dougher, 1997). Detta är en av anledningarna till att man i 

RFT och ACT hävdar att språket ökar människors kontaktyta med smärta och lidande. Genom 

vår förmåga att tänka (d.v.s. relationsinrama) kan vi föra över funktioner av rädsla och 

undvikande från en situation till andra situationer, trots att situationerna har mycket olika 

fysiska egenskaper. För att exemplifiera detta kan vi tänka oss att en person som har social 

ångest ska hålla ett föredrag för klassen. Personen får ett ångestpåslag och spänningen i 

musklerna gör att personen darrar litegrann. Just när hon darrar lite extra mycket hör hon att 

några av klasskamraterna fnissar till, och hon tänker “de skrattar åt mig för att jag darrar och 



DEFUSION OCH OMSTRUKTURERING FÖR SOCIAL FOBI [16] 

 

jag ser ut som en idiot”. Här ställs “att darra” i en relation av “samma som” med “att vara 

idiot”. När personen sedan går på en fest till helgen håller hon hela tiden i vinglaset med båda 

händerna för att inte darra och “se ut som en idiot”. Här har det skett en verbal överföring av 

stimulusfunktioner av undvikande från att “vara idiot” till “att darra” och det påverkar 

personen i en situation som egentligen är mycket olik den ursprungliga skolsituationen. På det 

här viset ökar språket människors kontaktyta med lidande, och genom att ha förmågan att 

minska överföringen av stimulusfunktioner så kan man också hjälpa människor att öka sin 

beteenderepertoar i närvaro av de obehagliga upplevelser som alla människor upplever. 

Kognitiv fusion och defusion 

Kognitiv defusion är en av de sex grundprocesserna i ACT, och syftar till att åstadkomma en 

minskning av överföringen av stimulusfunktioner. En person är i kognitiv fusion när 

personens beteende kontrolleras av verbala relationsinramningar på bekostnad av andra 

direkta kontingenser i den omedelbara kontexten (Hayes et al., 2011). Med andra ord så är en 

person i fusion med sina tankar när tankarna styr personens beteende, istället för att beteendet 

anpassas till den omedelbara situationen som personen befinner sig i just nu. När en person är 

i fusion med sina tankar så leder det till en överföring av stimulusfunktioner, vilket kan vara 

adaptivt, men det kan som tidigare nämnts öka personens kontaktyta med smärta och lidande 

(Hayes, 2004). Kognitiv fusion uppstår i en social kontext som förstärker denna överföring av 

stimulusfunktioner (Blackledge, 2007), vilket man kallar för en kontext av bokstavlighet. 

Kognitiv defusion är en process genom vilken den verbala överföringen av stimulusfunktioner 

tillfälligt upphör genom att man skapar en kontext som stör kontexten av bokstavlighet 

(Blackledge, 2007). Mindre tekniskt kan man säga att defusion sker när man förhåller sig till 

sina tankar på ett sätt som gör att man tappar kontakten med ordens innebörd, och på så vis 

tappar orden tillfälligt sin makt över beteendet. Baserat på den här operationaliseringen av 

defusion så förväntas defusion underlätta för en breddning av personens beteenderepertoar i 
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närvaro av stimuli som tidigare begränsade personens beteenderepertoar (Wilson & Murrell, 

2004). Kognitiv defusion är alltså inte ett tillstånd som man kan uppnå och vara kvar i för 

alltid, utan kognitiv defusion syftar till att ge ett alternativ till att låta sig kontrolleras av sina 

tankar i situationer när tankarna inte hjälper personen att leva efter sina personliga värden. 

Komponentstudier av kognitiv defusion tyder på att det är en effektiv teknik för att 

öka psykologisk flexibilitet, öka villighet att uppleva negativa tankar och minska obehaget 

som negativa tankar väcker. Vokaliserande tekniker där klienten uppmanas att högt för sig 

själv upprepa ett ord som han eller hon vanligtvis undviker (ofta kallad “Titcheners 

repetition”) har visat sig leda till signifikanta förändringar i psykologisk flexibilitet, obehag, 

depressiva symtom och kognitiv fusion i jämförelse med en väntelistekontroll för personer 

med negativa tankar om sig själva (Hinton, 2010). En annan studie visade att Titcheners 

repetition signifikant minskade obehag som väcktes av negativa tankar om sig själv och 

trovärdighet hos dessa tankar i jämförelse med en distraktionskontroll (Masuda et al., 2010).  

En annan slags defusionteknik innebär att klienten omformulerar sina tankar från 

exempelvis “jag är dum” till “nu fick jag tanken att jag är dum”. En studie visade att tekniken 

ökade deltagarnas villighet att tänka på negativa tankar om sig själva samtidigt som de 

upplevde mindre obehag (Healy, 2008). Dock så minskade inte tankarnas trovärdighet så som 

forskarna hade trott. Ovanstående tre studier använde sig av icke-kliniska stickprov vilket 

eventuellt begränsar resultatens generaliserbarhet. En metaanalys över ACT-

komponentstudier har visat på medelstora effektstorlekar för defusion (Levin, 2012). 

Forskningen tyder på att defusion är en effektiv psykologisk intervention och att den på det 

stora hela påverkar psykologiska processer så som teorin säger, men resultaten behöver 

replikeras med kliniska stickprov. 
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Upplevelsemässigt undvikande 

Upplevelsemässigt undvikande är en transdiagnostisk process som anses ligga till grund för 

många former av psykopatologi (Chawla & Ostafin, 2007). Upplevelsemässigt undvikande 

definieras som beteende riktat mot att kontrollera och/eller eliminera affekter, tankar, minnen 

och kroppsliga sensationer (Hayes, Wilson, Gifford, Follette, & Strosahl, 1996). Idén om att 

undvikande av kontakt med inre upplevelser är en viktig process vid psykiskt lidande är på 

inget sätt en ny idé och finns inom många olika terapiskolor (Hayes et al., 1996).  

Ett problem med upplevelsemässigt undvikande är att människor har mycket låg grad 

av direkt kontroll över sina inre upplevelser (Törneke, 2009). Faktum är att försök att trycka 

undan tankar kan få den paradoxala effekten att dessa istället ökar i frekvens (Wenzlaff & 

Wegner, 2000). Vad gäller affekter så har man funnit att undvikande av negativa affekter hos 

personer med social ångest inte enbart leder till en begränsning av negativa affekter utan även 

en begränsning av positiva affekter (Kashdan & Stegel, 2006), så problemet är inte bara att 

det är svårt att få kontroll över inre upplevelser utan framför allt att kontrollen får andra 

negativa konsekvenser på sikt. Även om det kan vara möjligt att påverka sina aversiva inre 

tillstånd så kan det alltså ofta ske på bekostnad av att göra sådana saker som man värderar. 

Det upplevelsemässiga undvikandet kontrolleras av negativ förstärkning, och riskerar att leda 

till rigida beteendemönster med få positiva förstärkare (Wilson & DuFrene, 2008). I ACT 

föreslår man acceptans som ett alternativ till upplevelsemässigt undvikande. 

Acceptans enligt ACT-definitionen av begreppet består av två delar: villighet och 

psykologisk acceptans. Villighet innebär att medvetet och baserat på egna värden välja att 

komma i kontakt med inre upplevelser eller situationer som ger upphov till dessa (Hayes et 

al., 2012). Psykologisk acceptans innebär att inta en medvetet öppen, mottaglig, flexibel, och 

icke-dömande inställning till sina upplevelser i nuet (Hayes et al., 2012). I ACT är alltså en 

del av alternativet till upplevelsemässigt undvikande att medvetet välja att på ett öppet och 
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icke-dömande sätt komma i kontakt med aversiva inre upplevelser när detta är i linje med ens 

personliga värden, och det är detta som kallas acceptans. 

Psykologisk flexibilitet 

Psykologisk flexibilitet definieras i ACT som “att komma i kontakt med nuet som en 

medveten människa, fullt ut och utan försvar, och att bibehålla eller förändra sitt beteende i 

enlighet med valda personliga värden” (egen översättning; Hayes et al., 2011). Psykologisk 

flexibilitet är summan av de sex delprocesserna i ACT: acceptans, defusion, kontakt med 

nuet, själv som kontext, värden och ändamålsenligt handlande. Inom ACT brukar man dela 

upp processerna i tre responsstilar, vilka bildar behandlingens tre pelare (Hayes et al., 2011). 

Den första responsstilen är den öppna responsstilen och den består av acceptans- och 

defusionsprocesser, vilka vi har definierat ovan.  

Den andra responsstilen är den centrerade och den består av processerna kontakt med 

nuet och själv som kontext. Kontakt med nuet innebär att på ett fokuserat, öppet och flexibelt 

sätt uppmärksamma vad som sker i nuet (Hayes et al., 2011). Själv som kontext är den aspekt 

av vårt jag som inte kan bli ett objekt för vår upplevelse, utan är det perspektiv som allting 

upplevs ifrån (Hayes et al., 2011) Tekniskt kan man förstå dessa båda processer utifrån en 

RFT-model av aspekter av själv, men detta ligger utanför syftet med den här studien (se 

McHugh & Stewart, 2012; Törneke, 2009).  

Den tredje responsstilen är den engagerade (engaged) responsstilen och består av 

processerna värden och ändamålsenligt handlande. Värden är önskvärda kvaliteter i det 

pågående handlandet, och beskriver alltså hur vi fortlöpande vill bete oss (Harris, 2009). 

Värden ska i ACT vara fritt valda. Valet av värden behöver inte baseras på rationella 

anledningar, utan valet ska vara personens eget och inte överdrivet styrt av vad andra 

människor tycker (Hayes et al., 2011). Personens verbalt konstruerade värden väntas leda till 

att aktiviteter som är i linje med värdena blir förstärkande. Ett värde kan aldrig uppnås fullt ut, 
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och därmed är det förstärkande inte att uppnå värdet utan förstärkningen är inneboende i att 

hänge sig i aktiviteter som är i linje med ens värden (Hayes et al., 2011). Ändamålsenligt 

handlande innebär att agera effektivt i linje med sina värden (Harris, 2009). Det räcker alltså 

inte med att vara klar över vad som är viktigt för en i livet, utan man behöver även uttrycka 

detta i sitt beteende i varje stund. 

Det är dessa sex processer som utgör psykologisk flexibilitet så som det definieras i 

ACT-modellen, och som verkar vara en transdiagnostisk process vid olika former av 

psykopatologi (Hayes et al., 2011). 

Evidens för ACT vid ångestsyndrom 

Det finns hittills begränsad forskning på ACT för ångestsyndrom i allmänhet och social fobi i 

synnerhet, men forskningsresultaten anses vara lovande. I en studie av ACT för 12 deltagare 

med olika former av ångestproblem, bl.a. social fobi, fick samtliga en signifikant reducering 

av ångestsymtom (Twohig, Masuda, Varra & Hayes, 2005). Det starkaste stödet hittills för 

ACT vid olika former av ångestsyndrom kommer från en studie av Arch et al. (2012). I den 

här randomiserade och kontrollerade studien jämfördes ACT med traditionell KBT. Man fann 

inga signifikanta skillnader mellan behandlingarna på utfallsmåtten, och båda behandlingarna 

visade sig vara effektiva vid eftermätningen såväl som vid uppföljningsmätningarna sex och 

tolv månader efter avslutad behandling. Det finns alltså ett visst stöd för att ACT kan vara en 

effektiv behandling för ångestsyndrom generellt. 

Evidens för ACT vid social fobi 

Forskningen kring ACT för social fobi består av ett fåtal mindre studier, men resultaten är 

lovande även här. I en pilotstudie innehållandes 11 studenter med ångest för att tala inför 

grupp jämfördes KBT i gruppformat och ACT med en kontrollgrupp (Block, 2000). 

Mätningar gjordes före och efter behandlingen samt vid tre månaders uppföljning och 

resultaten granskades med hjälp av visuell analys. Efter behandlingens slut klarade deltagare 
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från båda behandlingarna bättre av att utsätta sig för de situationer de tidigare haft svårt för, 

jämfört med vid förmätningen. De som fått KBT-behandling i grupp fick något bättre resultat 

gällande ångestlindring medan de som fått ACT-behandling i något högre grad utsatte sig för 

situationerna trots ångesten. Resultaten gick i linje med behandlingarnas olika inriktningar. 

Kontrollgruppens mått för social ångest var istället på samma nivå eller hade ökat sedan 

förmätningen, medan villigheten att utsätta sig för obehagliga situationer var olika för 

deltagarna.  

I en fallstudie studerades tre deltagare från en större randomiserad studie i klinisk 

miljö, där ACT och KBT jämfördes som behandlingar (Eifert et al., 2009). De tre som deltog i 

fallstudien hade fått ACT-behandling för olika primära ångestsyndrom. För en av dem var det 

primära ångestsyndromet social fobi. Deltagarna hade även olika komorbida syndrom, hörde 

till olika åldersgrupper samt representerade de båda könen. Deltagarna skattade efter 

behandlingen lägre upplevelsemässigt undvikande, förbättrad acceptans och förmåga att vara 

medvetet närvarande samt signifikant minskning av ångest och obehag (distress), trots att det 

sistnämnda inte var målet för behandlingen. Resultaten stod sig eller hade förbättrats vid 

uppföljningen. En kvasiexperimentell studie undersökte effekten av ACT i ett individuellt 

format på social fobi (Dalrymple & Herbert, 2007). Man fann genomsnittliga effekstorlekar 

på 1.0 för utfallsmåtten (social ångest och livskvalitet) vid jämförelse mellan förmätning och 

eftermätning, samt 1.29 när man jämförde förmätning och uppföljningsmätning. Detta är 

jämförbart med de effektstorlekar man sett vid traditionell KBT för social fobi. Studien hade 

alltså inte någon kontrollgrupp och behöver replikeras med en randomiserad och kontrollerad 

gruppdesign.  

Forskningen kring ACT för social fobi är följaktligen begränsad och de studier som 

gjorts har få deltagare, bristfälliga statistiska analyser samt använder sig av 

kvasiexperimentella designer. Man kan dock ha överseende med detta eftersom 
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forskningsområdet är så nytt. Med reservation för att studierna behöver replikeras med 

experimentella designer så tyder resultaten på att behandlingarna fått effekt på aktuella ACT-

processer, ökat beteenderepertoaren och minskat ångestnivån hos deltagarna. Detta tyder på 

att ACT skulle kunna vara en verksam behandling för social fobi.   

Behandlingen i denna studie är i självhjälpsformat med veckovis telefonkonsultation, 

vilket det finns begränsad forskning kring hittills för ACT, men mycket forskning kring för 

KBT (Furmark et al., 2009). En randomiserad och kontrollerad behandlingsstudie undersökte 

deltagare med depression, ångest och stressymtom som på egen hand fick arbeta med en 

självhjälpsbok baserad på ACT (Jeffcoat & Hayes, 2012). Deltagarna fick två månader på sig 

att läsa boken och göra de tillhörande övningarna och fick signifikanta förbättringar av sina 

symtom. De signifikanta resultaten för behandlingsgruppen ökade dessutom till 

uppföljningen. Att ACT kan fungera i självhjälpsformat finns det alltså ändå visst stöd för. 

Konceptuella skillnader mellan KBT och ACT 

Inom KBT läggs fokus på att hitta mer balanserade och verklighetsförankrade tankar. Målet är 

att personen ska byta ut sina tankar mot mer realistiska sådana, vilket på sikt ska leda till 

minskad ångest och oro. För att ändra beteendet måste man först ändra sina tankar och 

känslor, eftersom psykopatologi vidmakthålls av förvrängda tankar (Hayes, 2008). Vid 

exponering uppmanas man att stanna i en situation tills ångesten delvis har minskat, även om 

behovet av att ångesten måste minska börjar ifrågasättas även inom de egna leden (Arch & 

Craske, 2008). När ACT ges som behandling för ångeststörningar är inte fokus på om 

personens tankar är rationella eller sanna, utan vilken funktion de har och om de hjälper eller 

hindrar personen från att göra det den tycker är viktigt i livet (Twohig et al., 2005).  På samma 

sätt mäts inte resultat av behandlingen i om tankarna ändrat form eller minskat i frekvens utan 

om personen kunnat börja göra det den värdesätter. Att distansera sig från sina tankar anses 

vara ett av de viktigaste inslagen inom denna form av behandling (Hayes, 2008).  Målet är 
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inte heller att sänka ångesten vid exponering, utan att personerna ska kunna öka sin förmåga 

att leva med ångesten och inte begränsas av den (England et al., 2012).   

Det man inom ACT främst ser som ett problem med kognitiv omstrukturering är 

försöken att kontrollera kognitionerna, vilket istället kan öka undvikandet av dem. 

Undvikandet av kognitionerna kan i sin tur leda till att negativa tankar ökar i frekvens samt 

till en begränsad beteenderepertoar (Hayes, 2008). Upplevd kontroll av inre och yttre 

upplevelser anses istället av ledande KBT-forskare vara viktigare än faktisk kontroll och 

associeras med mental hälsa (Arch & Craske, 2008).  När vissa tankar stämplas som felaktiga 

kan risken öka att man försöker trycka undan dem (Arch & Craske, 2008). Man tänker sig 

alltså att dessa metoder kan öka vårt upplevelsemässiga undvikande, vilket inom ACT anses 

vara en vanlig orsak till psykiska problem (Harris, 2012). Att ge sig in i en kamp med 

tankarna kan stärka den verbala kontexten av bokstavlighet och därmed leda till ökad kognitiv 

fusion. Inom ACT vill man istället försvaga länken mellan tankarna och deras verbala 

betydelse, och på detta sätt minska deras inflytande på beteendet genom en ökad psykologisk 

flexibilitet (Harris, 2012).  

Risken för undertryckande av kognitioner anses även finnas inom ACT, eftersom 

uppmaningar att släppa taget om tankarna kan misstolkas för att trycka undan dem (Arch & 

Craske, 2008). Uppmaningen inom ACT att defusionera sig från tankar som inte är 

hjälpsamma för oss menar kritiker från KBT-traditionen kräver en uppdelning i bra och dåliga 

tankar. Fokus blir då på innehållet av tankarna, precis som inom KT, och innebär samma risk 

för att sedan trycka undan de kognitioner som anses vara fel eller ohjälpsamma (Arch & 

Craske, 2008). KBT och ACT skiljer sig alltså åt när det gäller att ha fokus på kognitioners 

innehåll eller dess funktion. Inom KBT är ångestreducering efter kognitiv omstrukturering 

och under exponering viktigt, medan ångestreducering inom ACT är sekundärt och fokus 
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ligger istället på att inte låta sig begränsas av sin ångest. Risken för undertryckande av 

kognitioner anses finnas inom båda behandlingarna.  

Är då kognitiv omstrukturering inom KBT och kognitiv defusion inom ACT verkligen 

varandras motsatser? Uppfattningen finns att de olika behandlingarna är topografiskt olika, 

men att de kan fungera genom liknande mekanismer (Arch & Craske, 2008). Att ändra sina 

kognitioner inom KBT och att distansera sig från dem inom ACT kan båda två leda till att 

man förhåller sig till kognitionerna på ett mer objektivt sätt. Mer direkt jämställs den 

distansering som inträffar när man inom KBT tränar sig i att se vissa tankar som hypoteser 

med defusion inom ACT. Omstrukturering och acceptans kan båda innebära att närma sig 

kognitioner som tidigare undvikits, och därmed vara en form av exponering som minskar det 

upplevelsemässiga undvikandet (Arch & Craske, 2008). Detta sätt att använda sig av termen 

exponering har dock kritiserats, vilket beskrivits ovan. Inom KBT är det av stor vikt att kunna 

förutsäga och kontrollera triggers och symtom. Kontrollen är, som tidigare lyfts, en 

huvudfaktor som kritiseras från ACT-anhängare. Åsikten finns att teorierna har sina likheter 

även inom detta område. Att överhuvudtaget lära sig en ny strategi för att hantera eller svara 

på inre sensationer, oavsett om det till exempel är självmonitorering eller acceptans, kan leda 

till en känsla av kontroll. Ångestreducering kan på sikt uppnås av acceptans, även om det inte 

är huvudsyftet, och därmed leda till en känsla av kontroll över sina inre aversiva symtom 

(Arch & Craske, 2008). Praxis bakom exponering inom KBT är att klara av att härbärgera 

ångest, acceptera dess närvaro och klara av att utföra önskade handlingar trots ångestpåslaget. 

Detta kan liknas vid exponering med acceptansrational inom ACT, med skillnaden att man 

inom KBT har en mer tidsbegränsad acceptans på grund av målet att ångesten så småningom 

ska gå ner (Arch & Craske, 2008). Sammanfattningsvis kanske KBT och ACT är mer lika vad 

gäller verksamma mekanismer än det verkar vid en första anblick.   
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Likheter och skillnader i behandlingsmekanismer 

Studier har gjorts för att undersöka vilka de verksamma mekanismerna är inom KBT och 

ACT. Inom KBT anses huvudprocessen vara ifrågasättande och förändring av negativa 

automatiska tankar, vilket på sikt leder till reducering av ångest (Craske, 2010, ref. i. Arch et 

al., 2012). Att träna sig i att bryta sin självfokusering och istället fokusera utåt lyfts också 

fram som en viktig faktor vid behandling av social fobi (Clark & Wells, 1995). Personer med 

social fobi tenderar att skifta fokus inåt vid obehagliga sociala situationer och tydligare 

uppmärksamma symtom och tecken på nervositet. Det personerna upptäcker tror de sedan att 

omgivningen uppfattar vilket ökar nervositeten, och fokuset på de inre upplevelserna hindrar 

personerna från att få respons från och interagera med omgivningen.  

ACT verkar istället gällande ångeststörningar genom mediatorerna defusion, 

acceptans och beteende utifrån sina värderingar (Arch et al., 2012). När kognitiva mediatorer 

jämförts i KBT och ACT visade resultaten att kognitiv defusion var en viktig process i båda 

behandlingarna (Arch et al., 2012). Både processmåttet för KBT (anxiety sensitivity) och 

ACT (kognitiv defusion) visade signifikanta resultat för båda behandlingarna och med mycket 

små skillnader. ACT hade större påverkan på kognitiv fusion än vad KBT hade (p = .05, d = 

.82). Detta innebär att studien inte kunde visa på några större skillnader i mediatorer mellan 

KBT och ACT vid ångeststörningar, men att ACT verkar ha en större effekt på kognitiv 

fusion. 

Sammanfattning 

KBT-paradigmet har under de senaste två decennierna översköljts av en tredje våg av 

beteendeterapier, och diskussioner om likheter och skillnader mellan vågorna har ökat 

allteftersom att de nya terapierna har fått ett större inflytande. Den främsta utmanaren av 

traditionell KBT får anses vara ACT. Företrädare för ACT har riktat kritik mot olika aspekter 

av traditionell KBT, men framförallt mot tekniker som är inriktade på att utmana negativa 
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automatiska tankar. Man menar att dessa tekniker riskerar att leda till ett ökat 

upplevelsemässigt undvikande och en begränsad beteenderepertoar. Från traditionell KBT har 

det tagits initiativ till att identifiera gemensamma verksamma mekanismer bakom båda 

behandlingarna. En studie har gett stöd åt att kognitiv defusion är en viktig process även i 

traditionell KBT (Arch et al., 2012).  

Förhoppningen är att en studie av kognitiv defusion och kognitiv omstrukturering kan 

vara ett första steg på vägen mot en viss integration av de olika vågorna inom KBT, och leda 

till en mer transdiagnostisk och processfokuserad utveckling inom den kliniska psykologin. 

Syfte och hypoteser 

Syftet med den här studien är att undersöka om kognitiv omstrukturering och kognitiv 

defusion har någon effekt på social ångest och socialt undvikande, och även om kognitiv 

omstrukturering och kognitiv defusion har någon effekt på processmått på psykologisk 

flexibilitet, kognitiv fusion och frekvens av och trovärdighet hos negativa automatiska tankar. 

Vi är också intresserade av att se om behandlingarna påverkar varandras processmått och att 

man därmed skulle kunna se processerna mer utifrån ett integrativt perspektiv. 

 

Studiens frågeställningar: 

● Har modulerna för kognitiv defusion och modulerna för kognitiv 

omstrukturering någon effekt på social rädsla/ångest och socialt undvikande? 

● Har modulerna för kognitiv defusion och modulerna för kognitiv 

omstrukturering någon effekt på psykologisk flexibilitet? 

● Har modulerna för kognitiv defusion och modulerna för kognitiv 

omstrukturering någon effekt på kognitiv defusion? 
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● Har modulerna för kognitiv defusion och modulerna för kognitiv 

omstrukturering någon effekt på frekvensen av negativa automatiska tankar och 

trovärdigheten hos de negativa automatiska tankarna? 

Studiens hypoteser: 

Modulerna för kognitiv omstrukturering och kognitiv defusion kommer, utöver sina 

egna processmått, även påverka den motsatta behandlingens processmått. 

 Modulerna för kognitiv omstrukturering kommer öka den psykologiska 

flexibiliteten och den kognitiva defusionen. 

 Modulerna för kognitiv defusion kommer minska frekvensen av och 

trovärdigheten hos de negativa automatiska tankarna. 

 Modulerna för kognitiv omstrukturering och kognitiv defusion kommer minska 

social ångest och socialt undvikande.  

Metod 

Design 

I studien användes en single case experimental design (SCED) i form av A-B-BC-design med 

förskjuten multipel baslinje. A står för baslinje, vilket innebär tiden före behandlingen och 

mäter den naturliga frekvensen av ett beteende (Barlow, Noc, & Hersen, 2008). Baslinjen 

förutspår också frekvensen av beteendet i framtiden om ingen manipulation sätts in. B är den 

första behandlingsfasen och består i vårt fall av antingen kognitiv omstrukturering eller 

kognitiv defusion. BC är den andra behandlingsfasen och innehåller exponering. Deltagarna 

har under denna fas uppmanats att samtidigt fortsätta med de kognitiva tekniker som de lärt 

sig under B-fasen. En multipel baslinje blir som att ha flera separata A-B-designer. I detta fall 

har vi använt multipla baslinjer för att kunna mäta samma nyckelvariabler hos olika personer, 

vilket ökar den interna validiteten. Rekommendationen är att man ska använda minst fyra 

baslinjer (Kazdin & Kopel, 1975; ref.i. Barlow et al., 2008). Den förskjutna baslinjen innebär 
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att deltagarna påbörjar B-fasen vid olika tidpunkter. En förskjuten baslinje kan kontrollera för 

mognad och historia hos deltagarna, vilket också ökar den interna validiteten. Mognad är 

sådant som kan hända inom individen och påverka resultaten, historia är yttre omständigheter 

som kan påverka. När olika deltagare mäts överlappande på detta sätt kan man alltså se 

effekten av interventionerna oberoende av när de påbörjades. Den vanligaste analysmetoden 

vid SCED är visuell analys (Kazdin, 2009), vilket också använts i denna studie. 

En SCED möjliggör för upprepade mätningar före och under samt efter behandlingen. 

Detta gör att man kan upptäcka snabba förändringar i en persons skattningar och lättare se hur 

behandlingen påverkat beteendet, vilket är svårare att göra om man bara har för-och 

eftermätningar. Personen blir på detta sätt sin egen kontroll. När man följer deltagarna 

kontinuerligt under baslinjen och behandlingsfaserna kan man se under vilka omständigheter 

som beteende och mående påverkas och också ta reda på om det är något i personens privatliv 

som kan ha påverkat variationer i beteendet vid specifika tidpunkter. Man kan alltså med en 

SCED tydligare förstå hur, varför och när förändringar inträffat, ha möjlighet att uttala sig om 

orsakssamband samt till viss del kontrollera hot mot den interna validiteten.    

Det finns svårigheter i att generalisera resultat från en SCED till andra människor med 

samma problem, till behandling av andra terapeuter och till andra sammanhang (settings). 

Detta innebär hot mot den externa validiteten. Vissa anser därför att en SCED främst ska 

användas för att testa hypoteser vid områden som inte är så väl beforskade. Målet med en 

SCED är inte att kunna generalisera utan att se om t.ex. en viss behandling ger resultat för en 

viss typ av problematik (Barlow et al., 2008). Detta passade vårt syfte väl. I fallet med denna 

studie hade en gruppdesign inte varit möjlig på grund av den begränsade tiden och de 

begränsade resurser som ett examensarbete på en termin innebär. Resultat från en gruppdesign 

kan dessutom vara svåra att tolka på individnivå, eftersom gruppernas medelvärden jämförs 
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och de inte alltid är representativa för varje deltagare. I en gruppdesign ser man därmed inte 

lika lätt skillnaderna inom individernas resultat som i en SCED.  

Deltagare och procedur 

Deltagare rekryterades genom affischer som sattes upp på Örebros universitetsområde samt 

genom annons i studenttidningen Lösnummer och radannons på Nerikes Allehandas 

nätupplaga. 17 personer anmälde sitt intresse via mail. Se figur 1 på sidan 30 för en 

sammanfattning av rekryteringen av deltagare. De tio första som anmält sig kontaktades via 

telefon och en kort telefonintervju genomfördes som screening. Tre exklusionskriterier 

kontrollerades för under telefonintervjun. Personerna fick inte gå i någon annan psykologisk 

behandling för tillfället, inte ha gått i en KBT-behandling för social fobi tidigare samt måste 

ha haft en stabil medicindos under de senaste tre månaderna. Samtliga tio deltagare gick 

igenom den första screeningen och fick formulären Social Phobia Screening Questionnaire 

(SPSQ) och Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS-S) hemskickade för att 

fylla i till ett bokat möte med en av behandlarna kort därefter för fortsatt screening. 

Deltagarna fick också skriftligen godkänna att vi fick ta del av deras personuppgifter enligt 

personuppgiftslagen (PuL,1998:204).  

Vid mötet kontrollerades först exklusionskriterierna för SPSQ och MADRS-S. 

MADRS-S mäter depressiva symtom. Deltagarna fick högst ha skattat 30 totalt på MADRS-S 

samt högst 3 på item 9 som handlar om livslust. SPSQ är indelat i åtta frågor och är ett 

screeninginstrument för social fobi. Frågorna 2 till 8 speglar diagnoskriterierna A till E för 

social fobi i DSM-IV. Fråga ett har 14 sociala situationer där obehag skattas från 0 (inte alls) 

till 4 (väldigt obehagligt). För att inkluderas i studien var deltagarna tvungna att ha skattat 

minst tre på minst en av de 14 situationerna. Situationen ”att tala inför grupp” måste minst ha 

fått skattningen 3, eftersom behandlingen fokuserar på denna sociala situation. Samma 

situation eller situationer som kryssats för under fråga 1 måste sedan ha kryssats för på fråga 3 
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eller 4, 2 eller 5, 6 samt 2 eller 7. Fråga 8 handlar om områden i livet som påverkats och där 

måste minst ett av de tre områdena ha besvarats med ett ”ja”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema över rekryteringen av deltagare. 
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Deltagarnas totala poäng på SPSQ var inget som påverkade inklusion eller exklusion. 

Alla tio deltagare uppnådde inklusionskriterierna angående de två formulären och därmed 

administrerades Structured Clinical Interview for DSM IV – Axis I Disorders, F-modulen 

(SCID-I; First et al., 1997, svensk översättning Pilgrim Press, 1998) för att bedöma om 

deltagarna uppfyllde kriterierna för diagnosen Social fobi (300.23). En person exkluderades 

efter intervjun på grund av att kriterierna för social fobi med specifika svårigheter för att tala 

inför grupp inte uppfylldes. Alla personer meddelades om inklusion eller exklusion per 

telefon, efter att SCID-I F-modulen diskuterats med handledaren och den andra behandlaren. 

Alla nio personer som erbjöds deltagande tackade ja. Den person som inte inkluderades 

erbjöds tips om vart den kunde vända sig för hjälp samt tips om aktuell självhjälpslitteratur på 

området. 

De fem personer som anmält intresse och inte screenats kontaktades och fick 

informationen att deltagarantalet redan uppfyllts. De fick samma erbjudande om tips 

angående vart de kunde vända sig samt tips om litteratur som den som exkluderats. Vi ansåg 

att det var mest etiskt att inte påbörja en screening av dessa deltagare innan vi visste hur 

många av de första tio som anmälde sig som skulle inkluderas. 

De nio deltagare som inkluderats och tackat ja till behandlingen randomiserades av en 

oberoende forskare vid Center for Health and Medical Psychology (CHAMP) vid Örebro 

universitet. Randomiseringen skedde till tre olika betingelser: (1) kognitiv omstrukturering 

eller kognitiv defusion, (2) behandlingsstart fredag 2013-03-08 eller fredag 2013-03-15, (3) 

till behandlare Christoffer Hallberg eller Johanna Wallander. Se figur 2 på sidan 32 för en 

beskrivning av randomiseringen av deltagarna. Båda behandlarna gick termin tio på 

psykologprogrammet vid Örebro universitet och stod för all kontakt med deltagarna.  

 

 



DEFUSION OCH OMSTRUKTURERING FÖR SOCIAL FOBI [32] 

 

 

 

 

           

 

 

  

 

 

 

 

                                   

                                     

                                    

Figur 2. Flödesschema över randomiseringen av deltagarna till de tre betingelserna. 

 

Nio deltagare påbörjade behandlingen. De var alla kvinnor och födda mellan 1959 och 

1988. Medelåldern var 31,5 år och medianåldern var 25 år. Se tabell 1 på sidan 33 för en 

beskrivning av deltagarna. Deltagare 4 avbröt behandlingen i början på sin tredje 

behandlingsvecka på grund av familjeskäl. Deltagare 9 avbröt behandlingen under sin sjunde 

behandlingsvecka på grund av somatiska hälsobesvär.  Deltagare 1, 3, 4, 5, 6 och 8 var 

studenter. Deltagare 2, 7 och 9 var yrkesarbetande. Inget arvode erbjöds för deltagandet. Alla 

deltagare påbörjade baslinjemätningen 2013-02-21. För fem deltagare varade baslinjen i 15 

dagar och behandlingen startade därmed 2013-03-08. Dessa deltagare fick tre mätpunkter 
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under baslinjen, vilket är ett minimum för att kunna uttala sig om trender och variabilitet 

(Barlow & Hersen, 1973, ref. i Barlow et al., 2008).  För resterande fyra deltagare varade 

baslinjemätningen i 22 dagar och behandlingen startade 2013-03-15. Baslinjen för dessa 

deltagare bestod av fyra mätpunkter. 

Social Phobia Rating Scale (SPRS) fylldes i på måndagar och torsdagar och skickades 

in i svarskuvert till handledaren Maria Tillfors. Under baslinjen skickades endast de två 

formulären in varje vecka och när behandlingarna började skickades de in tillsammans med 

veckans hemuppgifter.  Formulären Acceptance and Action Questionnaire (AAQ-2), 

Cognitive Fusion Questionnaire (CFQ13), Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS-SR) och 

Social Cognition Questionnaire (SCQ) fylldes i på torsdagar och rapporterades sedan in via 

telefon samma dag. Detta gjordes för att öka sannolikheten att formulären fylldes i på rätt dag 

samt för att öka svarsfrekvensen. 

Tabell 1: Tabell över deltagares kön, ålder, behandling, startdatum samt behandlare. KO= kognitiv 

omstrukturering. KD= kognitiv defusion. 

Behandlarna ringde varandras deltagare och samlade in skattningarna, så att de inte 

var behandlare och samlade in skattningar från samma deltagare. Förhoppningen var att 

Deltagare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kön Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna 

Ålder 22 år 39 år 22 år 23 år 22 år 25 år 54 år 25 år 52 år 

Behandling KD KO KO KD KO KD KD KO KD 
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03-08 
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03-08 
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03-08 

2013- 

03-08 

Behandlare Christoffer Christoffer Johanna Johanna Johanna Christoffer Johanna Christoffer Christoffer 
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deltagarna därmed skulle kunna vara så ärliga som möjligt i sin skattning och begränsa att 

skattningarna påverkades av social önskvärdhet. Detta upplägg frångicks dock vecka 16, då 

den ena behandlaren fick ringa samtliga deltagare för både behandling samt insamling av 

data. Samma formulär som använts under baslinjen användes också som veckomätningar 

under behandlingen, som var indelad i en B- och en BC-fas. 

Behandling 

B-fasen varade i fyra veckor för alla deltagare och innehöll antingen kognitiv omstrukturering 

eller kognitiv defusion. Modulerna för kognitiv omstrukturering utgick ifrån 

självhjälpsmaterial för social fobi (Furmark, Holmström, Sparthan, Carlbring, & Andersson, 

2006) som tidigare använts i flertalet SOFIE-studier (SOcial Fobibehandling via Internet i 

kombination med Exponering). Materialet modifierades delvis för att så långt som möjligt 

endast handla om att arbeta med sina tankar. Bland annat togs beteendeexperiment bort. Vissa 

exempel gjordes också om för att bättre passa våra deltagare. Defusionsmodulerna 

inspirerades av självhjälpsmaterial med ACT som använts för behandling av smärta (Buhrman 

et al, 2013) och läroböcker inom ACT (Harris, 2009; Harris, 2011; Hayes et al., 2012). Vi har 

så långt vi har kunnat försökt att isolera processen kognitiv defusion i defusionsmodulerna, 

men till viss del har även processerna acceptans, kontakt med nuet samt själv som kontext 

behövt inkluderas för att underlätta för defusionsövningarna och för att bevara den externa 

validiteten av resultaten. Det är i praktiken väldigt svårt att isolera endast en process om man 

vill att resultaten ska ha relevans för klinisk praktik. Om man isolerar en process så sker det 

på bekostnad av den externa validiteten. Dessutom är ACT:s uppdelning av processerna en 

heuristisk modell (McHugh & Stewart, 2012), och det är inga vattentäta skott mellan 

processerna utan de överlappar till viss del varandra. Processerna är delvis beroende av 

varandra för att hjälpa personen uppnå och bibehålla psykologisk flexibilitet. Medveten 

närvaro underlättar för acceptans (Block-Lerner, Salters-Pedneault & Tull, 2005), som i sin 
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tur behövs för att kunna närma sig sina negativa tankar och defusionera sig från dem. Se tabell 

2 nedan för en sammanfattning av innehållet i behandlingsmodulerna. 

 Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Modul 7 Modul 8 

KO Kort 
introduktion 
till 
behandlings-
programmets 
innehåll och 
upplägg. 
Genomgång 
av begreppet 
social ångest. 
Översikt av 
vanliga 
symtom samt 
orsaker och 
behandling av 
social fobi. 
Fakta om KBT 
och grund-
principerna 
bakom 
behandlingen.   
 
 
 
 

Avsnitt om 
automatiska 
tankar, grund-
antaganden och 
livsregler. 
Uppmärksamma, 
identifiera och 
registrera sina 
negativa 
automatiska 
tankar. Clark & 
Wells kognitiva 
modell för social 
fobi. Uppkomst 
och 
vidmakthållande 
av problem. 
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Exponering 

utifrån 
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detta.   
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strategier för att 

skifta fokus. 

Repetition av 

begreppet 

säkerhets-

beteenden och 

genomgång av 

kopplingen 

mellan 

säkerhets-

beteenden, 

självfokus och 

ångestsymtom. 

Lösningar på 

problem och 

svårigheter 

som ofta 

uppstår i 

samband med 

exponering. 

Förslag på 

situationer för 

exponering.  

 

 

Genomgång av 

begreppen 

perfektionism och 

självförtroende 

och deras roll i 

relation till social 

ångest. Återfalls-

prevention och 

hur man hanterar 

bakslag 

KD Kort 

introduktion 

till 

behandlings-

programmets 

innehåll och 

upplägg. 

Genomgång 

av begreppet 

social ångest. 

Översikt av 

vanliga 

symtom samt 

orsaker och 

behandling av 

social fobi. 

Fakta om ACT 

och grund-

principerna 

bakom 

behandlingen. 

Genomgång av 

begreppet 

defusion. 

Övningen ”Ditt 

observerande 

jag”. Träning i att 

få en sund 

distans till 

tankarna. Avsnitt 

om rent och 

orent lidande 

och hur det 

uppkommer, 

samt att 

acceptans av det 

rena lidandet 

kan minska det 

totala lidandet. 

 

Fortsatt träning 

i defusion. 

Introduktion till 

medveten 

närvaro. 

Övningen 

”Andning-

sankaret”. 

Målformulering 

 

 

Fortsatt arbete 

med nya sätt 

att förhålla sig 

till tankar. 

Övningen 

”Datorskärmen

” för att 

hantera 

obehagliga inre 

bilder. 

Genomgång av 

vanliga 

problem och 

svårigheter 

som kan uppstå 

i arbetet med 

defusion. 

 

 

Exponering 

utifrån 

ångesthierarki. 

Introducering i 

principerna 

bakom 

exponering och 

vad forskningen 

visar kring 

detta.   

 

 

Fortsatt 

exponering. 

Genomgång av 

självfokusering 

och hur den 

bidrar till 

vidmakthållandet 

av social fobi. 

Tekniker och 

strategier för att 

skifta fokus. 

Repetition av 

begreppet 

säkerhets-

beteenden och 

genomgång av 

kopplingen 

mellan 

säkerhets-

beteenden, 

självfokus och 

ångestsymtom. 

Lösningar på 

problem och 

svårigheter 

som ofta 

uppstår i 

samband med 

exponering. 

Förslag på 

situationer för 

exponering.  

 

Genomgång av 

begreppen 

perfektionism och 

självförtroende 

och deras roll i 

relation till social 

ångest. Återfalls-

prevention och 

hur man hanterar 

bakslag 

Tabell 2. Sammanfattning av modulernas innehåll. KO= kognitiv omstrukturering, KD= kognitiv defusion. Modul 1-4 ingår i B-fasen. 
Modul 5-8 ingår i BC-fasen. 
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De nya modulerna påbörjades alltid på fredagarna, dagen efter veckomätningarna. På 

tisdagarna ringde behandlarna sina deltagare på avtalad tid för en kort telefonkonsultation. 

Behandlarna var överens om att i första hand bara svara på de eventuella frågor deltagarna 

hade över materialet och hemuppgifterna och inte själva leda samtalet, allt för att i så liten 

grad som möjligt påverka utfallet. Telefonkonsultationen varade mellan två och 26 minuter, 

medellängden var nio minuter. 

BC-fasen varade också i fyra veckor och bestod av exponering för alla deltagare 

utifrån samma självhjälpsmaterial (Furmark et al., 2006). Tills viss del anpassades 

formuleringar i defusionsmodulerna gällande exponering för att bättre stämma överens med 

tidigare modulers rational kring ångest. Som exempel betonades inte i samma utsträckning att 

ångesten behövde gå ner under exponeringarna, utan fokus låg mer på acceptans och att kunna 

utföra exponeringarna trots ångesten.   

Vid sista rapporteringen av veckomätningarna genomfördes även SCID-I F-modulen 

igen som eftermätning, för att se om deltagarna fortfarande uppfyllde kriterierna för social 

fobi. Formulären SPSQ och MADRS-S skickades ut via post för att fyllas i efter avslutad 

behandling. Detta gjordes för att kunna jämföra med skattningarna av dessa formulär som 

gjordes före behandlingsstarten. Deltagarna informerades också om att de kommer bli 

kontaktade under oktober månad av en av handledarna för uppföljning med formulär och 

semistrukturerad intervju.  

Material 

Nedanstående mått ingick i studien. Samtliga mått, förutom SCID-I, är 

självskattningsformulär. 

Social Phobia Screening Questionnaire (SPSQ). SPSQ används för att diagnosticera 

social fobi och fobisk personlighetsstörning utifrån kriterierna i DSM-IV (Furmark et al., 

1999). Formuläret består av åtta frågor. Fråga ett har 14 sociala situationer där obehag skattas 
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från 0 (inte alls) till 4 (väldigt obehagligt). Under fråga två till sju markeras de sociala 

situationer som personen besväras av. Frågor åtta och nio besvaras med ja eller nej.  

Formuläret har en god samtidig validitet med de etablerade formulären Social Phobia Scale 

(r=0.77) och Social Interaction Anxiety Scale (r=0.79). Det har också en hög intern konsistens 

(α = 0,90). Formuläret har dessutom en mycket hög sensitivitet och specificitet, vilket innebär 

att det fångar upp de som uppfyller kriterierna för social fobi samtidigt som det kan urskilja 

de som inte uppfyller kriterierna. Medelvärdet för SPSQ har uppmätts till 9.1 (sd=7.3) i en 

svensk normalpopulation. I ett kliniskt stickprov har medelvärdet uppmätts till 30.4 (sd=8.7) 

före behandling och 20.0 (sd=8.5) efter behandling (Furmark et al., 1999). 

Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS-S). MADRS-S mäter, 

vilket beskrivits ovan, depressiva symtom. Formuläret består av de nio avdelningarna 

sinnesstämning, oroskänslor, sömn, matlust, koncentrationsförmåga, initiativförmåga, 

känslomässigt engagemang, pessimism samt livslust. Under varje avdelning väljs det 

påståendet som bäst stämmer överens med verkligheten på en skala från 0 till 6.  En 

summerad poäng på 0-12 tolkas som att personen väsentligen är obesvärad. En summerad 

poäng på 13-19 poäng tolkas som mild depression, 20-34 poäng tolkas som måttlig depression 

samt över 34 poäng tolkas som svår depression. Måttet har hög intern konsistens (α varierar 

mellan 0,82 till 0,90) samt har god samtidig validitet då det jämförts med MADRS, (r varierar 

mellan 0,80 till 0,94) som skattas av en kliniker (Bondolfi et. al., 2010).  

Structured Clinical Interview for DSM IV – Axis I Disorders (SCID-I). SCID-I är 

en semistrukturerad intervju utifrån diagnoskriterierna i Diagnostic and Statistical Manual, 

fjärde upplagan (DSM-IV) och det avsnitt som användes i denna studie gällde social fobi. 

SCID-I har god reliabilitet och validitet (Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. 2010). 

Acceptance and Action Questionnaire (AAQ-2). AAQ-2 mäter acceptans, 

upplevelsemässigt undvikande samt psykologisk inflexibilitet (Bond et al., 2011) och är 
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översatt till svenska av Thomas Parling och Tobias Lundgren. I denna studie används 

formuläret som ett mått på psykologisk inflexibilitet. Formuläret består av tio påståenden som 

skattas från 1 (aldrig sant) till 7 (alltid sant). Måttet har god validitet. Test-retest-reliabiliteten 

efter tre samt 12 månader är hög (r = 0,81 samt r = 0,79). Måttet uppvisar även en hög intern 

konsistens (α = 0.84). 

Cognitive Fusion Questionnaire (CFQ13). CFQ13 är ett nyligen utformat 

instrument för att mäta kognitiv fusion. Tidigare formulär har haft en begränsad användning 

till vissa populationer medan CFQ13 kan användas för att mäta kognitiv fusion i ett bredare 

sammanhang (Gillanders et al., 2012). Formuläret består av 13 påståenden som skattas från 1 

(aldrig sant) till 7 (alltid sant). Formuläret uppvisar god begreppsvaliditet och test-retest-

reliabilitet samt hög intern konsistens. Översättningen till svenska är gjord av författarna till 

denna uppsats genom metoden ”translation back-translation”.  

Social Cognition Questionnaire (SCQ). SCQ används i denna studie för att mäta 

kognitiv omstrukturering och är framtaget av Wells, Stopa och Clark (1993). Formuläret 

består av 22 påståenden angående negativa automatiska tankar. Tankarna skattas angående 

hur ofta de uppkommer från 1 (uppstår aldrig) till 5 (uppstår alltid när jag är nervös) samt 

utifrån hur mycket personen tror på tankarna från 0 (jag tror inte alls på tanken) till 100 (jag är 

fullständigt övertygad om att tanken är sann).  

Social Phobia Rating Scale (SPRS). SPRS är en reproducering av Wells kognitiva 

manual (1997). Den svenska översättningen är gjord av Per Carlbring. Formuläret består av 

15 exempel på säkerhetsbeteenden där frekvens av dessa skattas från 0 (inte alls) till 8 (hela 

tiden). Hur plågande den sociala ångesten har varit, hur mycket personen har undvikit sociala 

situationer och hur självfokuserad personen varit skattas också från 0 (inte alls) till 8 

(extremt/hela tiden). Resultaten från detta formulär är utanför syftet för denna studie och 

kommer därmed inte redovisas. 
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Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS-SR). LSAS-SR mäter social ångest och 

består av delskalorna rädsla/ångest och socialt undvikande. Båda delskalorna består av 24 

sociala situationer. Rädsla/ångest skattas från 0 (ingen) till 3 (stark) och undvikande skattas 

från 0 (aldrig) till 3 (vanligtvis). Måttet har jämförts med versionen som distribueras av en 

kliniker (LSAS-CA, utarbetad av Liebowitz, 1987) och uppvisar god samtidig validitet (r = 

från 0,78 till 0,85; Fresco et al., 2001). LSAS-SR har en hög intern konsistens (α = 0,95 för 

hela skalan, α = från 0,79 till 0,91 för delskalorna). Test-retest-reliabiliteten för totalpoängen 

efter 12 veckor är också god (r = 0,83). Medelvärdet för rädsla/ångest i en klinisk population 

före behandling uppmättes till 36.9 (sd=12.1), och uppmättes efter behandling till 25.4 

(sd=12.8) (Holmström & Sparthan, 2003). Medelvärdet för undvikande i en klinisk population 

före behandling uppmättes till 31.6 (sd=11.3) och uppmättes efter behandling till 20.2 

(sd=12.9). 

Ljudfiler. Ljudfiler har inkluderats som komplement för att underlätta vissa övningar 

i de kognitiva defusionsmodulerna 2-4. Deltagarna har även fått övningarna i skrift och har 

därmed kunnat välja på vilket sätt de ville arbeta med dem. 

Kvalitativ data. Kvalitativ data utifrån den journalföring som förts har vid behov 

tagits med för att komplettera den kvantitativa analysen av deltagarnas behandlingsresultat. 

Etiska överväganden 

KBT är, som tidigare nämnts, väl beforskad och den behandling som rekommenderas för 

social fobi (Pooniah & Hollon, 2008). Självhjälpsmaterialet som använts i de kognitiva 

omstruktureringsmodulerna 1-4 samt de fyra gemensamma modulerna i exponering är 

utvärderat i flera studier och har visat sig vara effektivt (se t.ex. Furmark et al., 2009 samt 

Hedman et al., 2011). Exponering i sig har också visat sig ge goda resultat, i vissa studier i 

samma utsträckning som i kombination med kognitiv omstrukturering (Farmer & Chapman, 

2008). Samma evidens finns inte i nuläget för ACT som behandling för social fobi. För att 
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försäkra att alla deltagare fick en väl beforskad behandling för sin sociala fobi inkluderades en 

BC-fas i slutet av behandlingen innehållandes exponering för samtliga deltagare.  

Samtliga deltagare informerades om att deltagandet i studien var frivilligt samt att de 

när som helst kunde avbryta behandlingen. Före behandlingsstart fick alla deltagare 

skriftligen godkänna att vi fick ta del av deras personuppgifter enligt personuppgiftslagen 

(PuL, 1998:204). Deltagarna informerades om att de två behandlarna samt de två handledarna 

var de enda som skulle ha tillgång till personuppgifterna. Utöver detta gällde konfidentialitet. 

För samtliga deltagare fördes journalföring, enligt hälso-och sjukvårdslagens krav på detta vid 

all hälso-och sjukvård (SOSFS 2008:14).  

Personuppgifter som innefattas av sekretess eller tystnadsplikt får inte skickas via e-

post, eftersom systemen för e-post inte betraktas som tillräckligt säkra av datainspektionen. 

Samtliga formulär och behandlingsmoduler i denna studie skickades därmed ut via reguljär 

post och alla behandlingssamtal fördes över telefon. Deltagarna uppmanades till att i så liten 

utsträckning som möjligt skriva känslig information i e-post och istället be att bli uppringda 

av sin behandlare. 

Visuell analys 

Visuell analys är den vanligaste analysmetoden inom forskning där man använder sig av 

SCED, och syftar till att utvärdera interventioner som har så påtagliga effekter att det är 

uppenbart vid en visuell granskning av datan (Kazdin, 2009). Visuell analys innebär alltså att 

göra en bedömning av tillförlitligheten av interventionens effekt genom att visuellt granska en 

graf där datan presenteras (Kazdin, 2009).  

Vid visuell analys bedömer man framförallt fyra egenskaper hos datan. Dessa är 

förändringar i medelvärde, nivå, trend och förändringens latens mellan de experimentella 

faserna (Kazdin, 2009). Förändring av medelvärde handlar om att bedöma om det sker en 

systematisk förändring av måttens medelvärden mellan faserna. Förändring av nivå handlar 
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om att bedöma om det sker en förändring av måtten omedelbart efter fasbytet. Förändring av 

trend handlar om att bedöma om det sker en förändring av tendensen till systematisk ökning 

eller minskning av måtten vid fasbyte, d.v.s. datans “lutning”. Förändringens latens handlar 

om tiden det tar från fasbytet till att man ser en förändring av beteendet. Ju kortare latens 

desto säkrare kan man vara på att förändringen är en effekt av interventionen. Vid visuell 

analys gör man en bedömning av de fyra egenskaperna hos datan var och en för sig, men man 

bedömer även helhetsbilden som egenskaperna gemensamt skapar (Kazdin, 2009). Författarna 

genomförde först den visuella analysen oberoende av varandra för att sedan gemensamt 

komma till konsensus om ifall behandlingen bedömdes ha påverkat de beroende variablerna 

eller ej. Detta gjordes för att försöka kontrollera för subjektivitet och tankefel vid analysen av 

graferna. 

Percentage of non-overlapping data (PND)  

PND är en kvantitativ analysmetod som används för att beräkna behandlingens effekt i en 

SCED och redovisas i procent. När PND beräknas identifieras den mest extrema mätpunkten 

under baslinjen (Riley-Tillman & Burns, 2011). Om avsikten är att behandlingen ska öka 

frekvensen eller styrkan av ett beteende identifieras den högsta mätpunkten under baslinjen. 

Är avsikten istället att behandlingen ska minska frekvensen eller styrkan av ett beteende 

identifieras den lägsta mätpunkten under baslinjen. Antalet mätpunkter under 

behandlingsfasen som överstiger eller understiger extremvärdet under baslinjen summeras 

sedan och divideras med det totala antalet mätpunkter under behandlingsfasen.  

En nackdel med PND är att det finns en takeffekt som gör att det är svårt att jämföra 

olika behandlingar. Om två olika interventioner uppgår till 100 % icke-överlappande data kan 

det fortfarande vara stor skillnad mellan dem i effekt, men de bedöms vara likvärdiga utifrån 

PND. Att PND bara beräknas utifrån en mätpunkt under baslinjen är också en svaghet, 

eftersom den mätpunkten inte behöver vara representativ för baslinjen utan kan vara ett 
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extremvärde. I en analys av Percentage of all nonoverlapping data (PAND) kontrolleras det 

för extremvärden under baslinjen eftersom baslinjens samtliga mätpunkter tas med i 

beräkningen. Denna analys kräver dock minst 20 mätpunkter under behandlingsfasen och var 

därmed ej möjlig som kvantitativ analysmetod för vår studie. PND är trots sina brister det 

effektmått som oftast används inom SCED. PND över 90 % tolkas som en mycket effektiv 

behandling, mellan 70 och 90 % som en effektiv behandling, 50 till 70 % som en tveksamt 

effektiv behandling och under 50 % som en ineffektiv behandling (Morgan & Morgan, 2008). 

Resultat 

Deskriptiv data 

Tabell 3 nedan beskriver deltagarnas genomsnittliga samtalstid vid behandlingssamtalen. 

Behandlingssamtalen genomfördes i så stor utsträckning som möjligt på tisdagar under både 

B- och BC-faserna, det vill säga vid sammanlagt åtta tillfällen per deltagare. Genomsnittet är 

därmed beräknat utifrån åtta tillfällen, oavsett om deltagarna valt att inte utnyttja alla 

tillfällen. Genomsnittet för deltagare 9 är dock beräknat utifrån sex tillfällen, eftersom hon 

avbröt behandlingen efter sex veckor. 

Deltagare 
Genomsnittlig 

samtalstid för 

behandlingssamtal 

Summerad samtalstid 

för behandlingssamtal 

1 6 min 44 min 

2 7 min 56 min 

3 11 min 88 min 

5 8 min 62 min 

6 10 min 81 min 

7 15 min 118 min 

8 
11 min 89 min 

9 
6 min 37 min 

Tabell 3. Tabellen visar deltagarnas genomsnittliga samt summerade samtalstid vid behandlingssamtalen. 
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Som tidigare beskrivits används i studien en SCED i form av A-B-BC-design med förskjuten 

multipel baslinje. Deltagare 1, 6, 7 och 9 har tagit del av modulerna för KD och av dessa har baslinjen 

varat i 15 dagar för deltagare 6 och 9 och i 22 dagar för deltagare 1 och 7. Deltagare 2, 3, 5 och 8 har 

tagit del av modulerna för KO och av dessa har baslinjen varat i 15 dagar för deltagare 3 och 8 och i 

22 dagar för deltagare 2 och 5. Deltagarna presenteras två och två för att förtydliga de förskjutna 

baslinjerna. Percentage of nonoverlapping data (PND) är beräknat mellan baslinjen och B-fasen. 

Har modulerna för kognitiv defusion och kognitiv omstrukturering någon effekt på 

social rädsla/ångest och socialt undvikande? 

Graferna nedan visar mått på rädsla/ångest och undvikande som skattats via formuläret 

LSAS-SR.  Deltagare 6, 1, 9 och 7 har fått kognitiv defusion och redovisas först. Efter dessa 

redovisas deltagare 3, 2, 8 och 5 som har fått kognitiv omstrukturering. Lägsta möjliga 

sammanlagda poäng per mättillfälle på LSAS-SR är 0 och högsta möjliga värde är 72. 

Medelvärdet för rädsla/ångest i en svensk klinisk population före behandling uppmättes till 

36.9 (sd=12.1), och uppmättes efter behandling till 25.4 (sd=12.8) (Holmström & Sparthan, 

2003). Medelvärdet för undvikande i samma kliniska population före behandling uppmättes 

till 31.6 (sd=11.3) och uppmättes efter behandling till 20.2 (sd=12.9). 

Modulerna för kognitiv defusion. Deltagare 6. Rädsla/ångest. Figur 3 (s.45) visar 

en svag ökning av medelvärdet mellan baslinjen och B-fasen från 20,7 till 24,0 (15,9 %). 

Baslinjen är instabil med en tydligt accelererande trend. I fasbytet mellan baslinjen och B-

fasen finns en viss nivåskillnad från 25 till 29 (16 %). Den accelererande trenden under 

baslinjen bryts och trenden decelererar istället tydligt under B-fasen, men slutar på samma 

värde som baslinjens första mätning. Ökningen av medelvärde kan ej tillskrivas modulerna för 

KD på grund av den accelererande trenden under baslinjen. PND beräknas till 0 % vilket 

innebär en ineffektiv behandling. Medelvärdet undet BC-fasen sjunker något men är 

fortfarande högre än under baslinjen. Sammantaget har modulerna för KD inte haft någon 

tolkningsbar effekt på rädsla/ångest. 
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Undvikande. Figur 3 (s.45) visar en svag sänkning av medelvärdet mellan baslinjen 

och B-fasen från 13,3 till 12,3 (7,5 %). Det finns en svagt accelererande trend under baslinjen, 

vilken bryts och decelererar under B-fasen. Det finns en tre veckors latens av 

behandlingseffekten. Mellan B- och BC-fasen sker en ökning av medelvärdet från 12,3 till 

14,8 (20,3 %), vilket minskar sannolikheten för att minskningen av undvikande under B-fasen 

representerar en tillförlitlig förändring. PND beräknas till 50 % vilket innebär en tveksam 

effekt av behandlingen.  

Sammantaget sänktes graden av undvikande, och det bedöms vara sannolikt att 

förändringen beror på modulerna för KD.  Förändringen är dock liten och är inte bestående. 

Sammanfattningsvis verkar modulerna för kognitiv defusion inte ha haft effekt på 

graden av rädsla/ångest, men till viss del sänkt graden av undvikande under B-fasen för 

deltagare 6.  

Deltagare 1. Rädsla/ångest. Figur 3 (s.45) visar en marginell sänkning av medelvärdet 

mellan baslinjen och B-fasen från 39,3 till 37,5 (4,6 %). Baslinjen har en svagt accelererande 

trend. Under B-fasen märks en tydligt decelererande trend, vilket indikerar att interventionen 

minskat deltagarens rädsla/ångest trots den marginella skillnaden i medelvärden. Den tydligt 

decelerande trenden fortsätter även under BC-fasen, och det ökar sannolikheten för att 

förändringen under B-fasen representerar en tillförlitlig förändring. PND beräknas till 50 % 

vilket innebär en tveksam effekt av behandlingen. Sammantaget sänktes graden av 

rädsla/ångest, och det bedöms vara sannolikt att förändringen beror på modulerna för KD.   

Undvikande. Figur 3 (s.45) visar en tydlig sänkning av medelvärdet mellan baslinjen 

och B-fasen från 38,3 till 31,8 (17,0 %). Baslinjen har en tydligt accelererande trend. Trenden 

under B-fasen är mycket tydligt decelererande med två veckors latens av behandlingseffekten. 

Den decelererande trenden fortsätter under BC-fasen, vilket ökar sannolikheten för att 

förändringen under B-fasen är tillförlitlig.  
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Figur 3. Resultaten på LSAS-SR för deltagare 6 och 1. 
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PND beräknas till 75 % vilket innebär en effektiv behandling. Sammantaget så 

innebär både medelvärdessänkningen, den decelererande trenden och PND att undvikandet 

sänkts tydligt, och det bedöms vara sannolikt att förändringen beror på modulerna för KD. 

Sammanfattningsvis verkar modulerna för kognitiv defusion till viss del sänkt graden 

av rädsla/ångest och tydligt sänkt graden av undvikandet under B-fasen för deltagare 1. 

Deltagare 9. Rädsla/ångest. Figur 4 (s.47) visar en obetydlig ökning av medelvärdet 

mellan baslinjen och B-fasen från 34,0 till 34,3 (0,9 %). Baslinjen är mycket instabil med en 

tydligt accelererande trend. Trenden bryts och decelererar under B-fasen, men understiger 

aldrig det lägsta värdet under baslinjen. PND beräknas till 0 % vilket innebär en ineffektiv 

behandling. Det sker en nivåökning mellan B-fasen och BC-fasens enda mätpunkt, men på 

grund av att det inte finns fler mätpunkter under BC-fasen kan inga slutsatser dras kring om 

det är ett extremvärde eller om den decelererande trenden brutits. Sammantaget har 

modulerna för KD inte haft någon tolkningsbar effekt på graden av rädsla/ångest.  

Undvikande. Figur 4 (s.47) visar en sänkning av medelvärdet mellan baslinjen och B-

fasen från 31,0 till 28,0 (9,7 %). Baslinjen är instabil med en tydligt decelererande trend. Det 

infinner sig en viss nivåsänkning mellan baslinjen och B-fasen från 32 till 28 (12,5 %). På 

grund av baslinjens instabilitet bör denna tolkas med försiktighet. Trenden fortsätter att 

decelerera under B-fasen, men på grund av att den decelererande trenden redan började under 

baslinjen kan inga slutsatser kring interventionens påverkan på undvikandet dras. Det sker en 

stor nivåsänkning mellan B-fasen och BC-fasens enda mätpunkt från 26,0 till 20,0 (23,1 %), 

vilket indikerar att den decelererande trenden fortsätter. Inga slutsatser kring den 

decelererande trenden kan dock dras på grund av att det inte finns fler mätpunkter. PND 

beräknas till 50 % vilket innebär en tveksam effekt av behandlingen. Sammantaget har 

modulerna för KD inte haft någon tolkningsbar effekt på graden av undvikande. 
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Sammanfattningsvis verkar inte modulerna för kognitiv defusion ha haft någon effekt 

på varken graden av rädsla/ångest eller undvikande för deltagare 9. 

 

Figur 4. Resultat på LSAS-SR för deltagare 9 och 7. 
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Deltagare 7. Rädsla/ångest. Figur 4 (s.47) visar en betydlig ökning av medelvärdet 

mellan baslinjen och B-fasen från 24,0 till 30,8 (28,3 %). Baslinjen är något instabil men har 

en neutral trend. Det infinner sig en tydlig nivåökning mellan baslinjen och B-fasen från 23 

till 29 (26,1 %) och en svagt accelererande trend under B-fasen. PND beräknas till 0 % vilket 

innebär en ineffektiv behandling. Medelvärdet sjunker något under BC-fasen men ligger 

fortfarande högre än under baslinjen.  

 Sammantaget har deltagarens rädsla/ångest tydligt ökat, och det bedöms vara 

sannolikt att förändringen beror på modulerna för KD. Deltagaren har uppgett att hon har haft 

en stressig period på jobbet, vilket skulle kunna vara en alternativ förklaring till ökningen av 

rädsla/ångest.  

Undvikande. Figur 4 (s.47) visar en ökning av medelvärdet mellan baslinjen och B-

fasen från 21,8 till 24,0 (10,1 %). Under B-fasen märks en tydligt accelererande trend som 

indikerar att interventionen har ökat deltagarens undvikande. Att undvikandet har ökat under 

B-fasen är förvånande, då deltagaren uppgivit att hon redan börjat exponera sig under B-

fasen. Samtidigt har hon delgivit att hon uppmärksammat fler symtom under behandlingens 

gång, vilket kan förklara ökningen i uppskattat undvikande. PND beräknas till 25 % vilket 

innebär en ineffektiv behandling. Under BC-fasen sjunker dock medelvärdet tydligt från 24,0 

till 15,8 (34,2 %). Sammantaget har deltagarens undvikande ökat under B-fasen, och det 

bedöms vara sannolikt att det beror på att deltagaren uppmärksammat fler symtom under 

behandlingens gång. Undvikandet har tydligt minskat under BC-fasen, vilket sannolikt beror 

på modulerna för KD i kombination med exponering. 

Sammanfattningsvis verkar modulerna för kognitiv defusion ha lett till en tydlig 

ökning av graden av rädsla/ångest och till en viss ökning av graden av undvikande under B-

fasen för deltagare 7. 
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Modulerna för kognitiv omstrukturering. Deltagare 3. Rädsla/ångest. Figur 5 

(s.50) visar en obetydlig ökning av medelvärdet mellan baslinjen och B-fasen från 41,0 till 

42,3 (3,2 %). Baslinjen har en mycket tydligt accelererande trend. Den accelererande trenden 

bryts och decelererar tydligt under B-fasen efter två veckors latens, men landar på liknande 

värden som under baslinjens två första veckor. PND beräknas till 0 % vilket innebär en 

ineffektiv behandling. Den decelererande trenden fortsätter tydligt under BC-fasen och 

medelvärdet sjunker tydligt från 42,3 till 32,8 (22,5 %). Sammantaget har modulerna för KO 

inte haft någon tolkningsbar effekt på graden av rädsla/ångest under B-fasen men graden av 

rädsla/ångest har tydligt sjunkit under BC-fasen, vilket sannolikt beror på modulerna för KO i 

kombination med exponering. 

Undvikande. Figur 5 (s.50) visar en ökning av medelvärdet mellan baslinjen och B-

fasen från 33,0 till 37,3 (13,0 %). Även denna baslinje har en mycket tydligt accelererande 

trend. Det sker en nivåsänkning mellan baslinjen och B-fasen från 39 till 35 (10,3 %) och den 

tydligt accelererande trenden avtar och blir svag under B-fasen. PND beräknas till 0 vilket 

innebär en ineffektiv behandling. BC-fasen har en mycket tydligt decelererande trend och 

medelvärdet sänks något. Mellan den tredje och fjärde mätpunkten sker en stor nivåsänkning 

från 36 till 25 (30,6 %). Sammantaget verkar modulerna för KO ha hindrat en fortsatt ökning 

av undvikandet under B-fasen, trots att undvikandet i genomsnitt har ökat. Eftersom trenderna 

är så kraftigt accelererande under baslinjerna väcks frågor kring orsaken till detta. Det kan 

vara så att deltagaren blivit mer och mer medveten av och uppmärksam på sina symtom, och 

därmed underskattat dem från början. Deltagaren har också uppgivit att hon mått dåligt under 

B-fasen och då isolerat sig, vilket till viss del kan förklara medelvärdesökningen av 

undvikandet och frånvaron av effekt på rädsla/ångest under B-fasen. Under BC-fasen sker en 

tydlig minskning i grad av undvikande, vilket sannolikt beror på modulerna för KO i 

kombination med exponering. 
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Sammanfattningsvis verkar modulerna för kognitiv omstrukturering ha brutit de 

tydligt accelererande trenderna för både rädsla/ångest och undvikande under baslinjerna, men 

har samtidigt lett till en ökning av graden undvikande för deltagare 3 under B-fasen.  
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Figur 5. Resultaten på LSAS-SR för deltagare 3 och 2. 
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Deltagare 2. Rädsla/ångest. Figur 5 (s.50) visar en sänkning av medelvärdet mellan 

baslinjen och B-fasen från 33,3 till 29,8 (10,5 %). Baslinjen är mycket stabil och det sker en 

tydlig effekt av behandlingen efter tre veckors latens under B-fasen. PND beräknas till 50 % 

vilket innebär en tveksam effekt av behandlingen. Latensen påverkar medelvärdet och PND i 

negativ riktning, vilket innebär att modulerna för KO kan ha gett en tydlig effekt trots den 

marginella sänkningen av medelvärdet samt det låga PND. Medelvärdet sänks ytterligare 

under BC-fasen från 29,8 till 21,0 (29,5 %). Det bedöms som sannolikt att minskningen beror 

på modulerna för KO i kombination med exponering och minskningen ökar också 

sannolikheten för att förändringen under B-fasen representerar en tillförlitlig förändring. 

Sammantaget har deltagarens grad av rädsla/ångest under B-fasen sänkts, och det bedöms 

vara sannolikt att förändringen beror på modulerna för KO. 

Undvikande. Figur 5 (s.50) visar en sänkning av medelvärdet mellan baslinjen och B-

fasen från 19,8 till 17,3 (12,6 %). Baslinjen är mycket stabil även för detta mått och samma 

tydliga tre veckors latens av behandlingseffekten under B-fasen infinner sig för undvikande 

som för rädsla/ångest. PND beräknas till 50 % vilket innebär en tveksam effekt av 

behandlingen. Medelvärdessänkningen och PND är även i detta fall missvisande på grund av 

latensen i behandlingseffekt. Under BC-fasen sker en mycket tydlig medelvärdessänkning 

från 17,3 till 8,5 (50,9 %) som sannolikt beror på modulerna för KO i kombination med 

exponering. Den mycket tydliga minskningen i medelvärde ökar också sannolikheten för att 

förändringen under B-fasen representerar en tillförlitlig förändring Sammantaget har 

deltagarens grad av undvikande under B-fasen tydligt sänkts, och det bedöms vara sannolikt 

att förändringen beror på modulerna för KO. 

Sammanfattningsvis verkar modulerna för KO tydligt ha sänkt graden av rädsla/ångest 

och undvikande för deltagare 2 under B-fasen. 
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Deltagare 8. Rädsla/ångest. Figur 6 (s.53) visar en sänkning av medelvärdet mellan 

baslinjen och B-fasen från 46,0 till 42,3 (8,0 %). Baslinjen är mycket hög och har en svagt 

decelererande trend. B-fasen har en fortsatt svagt decelererande trend med en tre veckors 

latens av behandlingseffekten. PND beräknas till 100 % vilket innebär en mycket effektiv 

behandling. BC-fasen har en neutral trend och medelvärdet fortsätter att sjunka från 42,3 till 

36,8 (13,0 %). Eftersom trenden redan är decelererande under baslinjen kan inte förbättringen 

av symtom under B-fasen tillräknas modulerna i KO. Sammantaget har modulerna för KO 

inte haft någon tolkningsbar effekt på graden av rädsla/ångest.  

Undvikande. Figur 6 (s.53) visar en marginell sänkning av medelvärdet mellan 

baslinjen och B-fasen från 30,3 till 28,8 (5,0 %). Baslinjen är instabil med en decelererande 

trend. Det sker en nivåsänkning mellan baslinjen och B-fasen från 29 till 24 (17,2 %), men 

trenden accelererar sedan svagt under B-fasen. Under BC-fasen sänks medelvärdet från 28,8 

till 23,3 (19,1 %). Även i detta fall är trenden decelererande under baslinjen, vilket innebär att 

den marginella sänkningen i medelvärde mellan baslinjen och B-fasen inte kan tillskrivas 

modulerna i KO. PND beräknas till 25 % vilket innebär en ineffektiv behandling. 

Sammantaget har modulerna för KO inte haft någon tolkningsbar effekt på graden av 

undvikande. 

Sammanfattningsvis verkar modulerna för kognitiv omstrukturering inte ha haft någon 

effekt på graden av rädsla/ångest eller undvikande för deltagare 8 under B-fasen, eftersom det 

börjat ske en förbättring redan under baslinjerna.  

Deltagare 5. Rädsla/ångest. Figur 6 (s.53) visar en tydlig ökning av medelvärdet 

mellan baslinjen och B-fasen från 20,8 till 22,8 (9,6 %). Baslinjen är relativt stabil med en 

neutral trend. Under B-fasen infinner sig en tydlig accelererande trend. PND beräknas till 0 % 

vilket innebär en ineffektiv behandling. Medelvärdet fortsätter att öka under BC-fasen. 

Sammantaget verkar modulerna för KO till viss del ökat deltagarens rädsla/ångest.  
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Undvikande. Figur 6 ovan visar en mycket tydlig ökning av medelvärdet mellan 

baslinjen och B-fasen från 15,0 till 20,3 (35,3 %). Baslinjen är relativt stabil med en neutral 

trend, som accelererar svagt under B-fasen. PND beräknas till 0 % vilket innebär en ineffektiv 

behandling. Undvikandet forstätter att öka under BC-fasen. Sammantaget verkar modulerna 
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Figur 6. Resultaten på LSAS-SR för deltagare 8 och 5. 
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för KO tydligt ha ökat undvikandet. Deltagaren verkar inte ha haft möjlighet att ta del av hela 

materialet under veckorna och har endast haft ett fåtal frågor sammanlagt vid 

telefonkonsultationerna. Detta skulle till viss dela kunna förklara att ingen förbättring av 

varken rädsla/ångest eller undvikande har skett. 

Sammanfattningsvis verkar modulerna för KO till viss del ha ökat graden av 

rädsla/ångest och betydligt ökat graden av undvikande hos deltagare 5 under B-fasen. 

Sammanfattning. Modulerna för kognitiv defusion har lett till en betydande minskning 

av rädsla/ångest för deltagare 1. Modulerna för kognitiv defusion har inte haft någon effekt på 

rädsla/ångest för deltagare 6 och 9 och ökade betydligt graden av rädsla/ångest för deltagare 

7.  Modulerna för kognitiv omstrukturering har lett till en minskning av rädsla/ångest hos 

deltagare 2 men har inte lett till någon effekt för deltagare 3 och 8. För deltagare 5 har 

modulerna i kognitiv omstrukturering till viss del ökat graden av rädsla/ångest. 

Modulerna för kognitiv defusion har lett till en tydlig minskning av undvikande för 

deltagare 1 och till en liten men ej bestående minskning av undvikande hos deltagare 6. 

Modulerna för kognitiv defusion har ej lett till effekt för deltagare 9 och har ökat graden av 

undvikande för deltagare 7.  Modulerna för kognitiv omstrukturering har lett till en tydlig 

minskning av undvikande för deltagare 2 men har inte haft någon effekt på graden av 

undvikande för deltagare 8. Modulerna för kognitiv omstrukturering ökade graden av 

undvikande för deltagare 3 och ökade tydligt graden av undvikande för deltagare 5. 

Har modulerna för kognitiv defusion och kognitiv omstrukturering någon effekt på 

psykologisk flexibilitet? 

AAQ-2 mäter psykologisk inflexibilitet. En ökning av värdet på skalan innebär en ökning av 

den psykologiska inflexibiliteten. Därmed betyder en minskning av värdet på skalan en 

minskning av den psykologiska inflexibiliteten, och en ökning av den psykologiska 

flexibiliteten. Graferna nedan tolkas utifrån om den psykologiska inflexibiliteten har 
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förändrats. Lägsta möjliga värde på AAQ-2 är 10 poäng och högsta möjliga värde är 70 

poäng. Resultaten kommer först presenteras för de deltagare som tagit del av modulerna för 

kognitiv defusion och sedan för de deltagare som tagit del av modulerna för kognitiv 

omstrukturering.  

Modulerna för kognitiv defusion. Deltagare 6. Figur 7 (s.56) visar en svag 

minskning av medelvärdet mellan baslinjen och B-fasen från 43,6 till 41,5 (5,1 %). Det finns 

en accelererande trend under baslinjen som sedan övergår i en decelererande trend under B-

fasen. PND beräknas till 25 % vilket innebär en ineffektiv behandling. Den psykologiska 

inflexibiliteten fortsätter att minska i allt högre takt under hela B-fasen, och förändringen 

består in i BC-fasen vilket ökar sannolikheten för att det är en tillförlitlig förändring. 

Sammantaget har den psykologiska inflexibiliteten minskat under B-fasen för deltagare 6, och 

det bedöms vara sannolikt att minskningen beror på modulerna för KD. 

Deltagare 1. Figur 7 (s.56) visar en obetydlig minskning av medelvärdet mellan 

baslinjen och B-fasen från 26,5 till 25,8 (2,7 %). Det finns en neutral trend under baslinjen 

och den fortsätter under B-fasen. PND beräknas till 50 % vilket innebär en tveksam effekt av 

behandlingen. Under BC-fasen inträder en svagt decelererande trend och medelvärdet minskar 

från 25,8 till 23,5 (9,8 %). Sammantaget verkar det inte ha skett någon förändring av den 

psykologiska inflexibiliteten under B-fasen för deltagare 1. 

Deltagare 9. Figur 8 (s.57) visar en svag ökning av medelvärdet mellan baslinjen till 

B-fasen från 37,0 till 39,0 (5,4 %). Det finns en accelererande trend under baslinjen som 

sedan övergår i en decelererande trend under B-fasen. Trots förändringen i trend så återgår 

inte värdena till baslinjens nivå under B-fasen. PND beräknas till 0 % vilket innebär en 

ineffektiv behandling. Det finns endast en mätpunkt under BC-fasen eftersom deltagaren 

avbröt behandlingen. Den mätpunkten tyder inte på att trenden från B-fasen fortsätter under 

BC-fasen, och detta minskar sannolikheten för att förändringen i trend under B-fasen 
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representerar en tillförlitlig förändring. Sammantaget verkar det inte ha skett någon förändring 

av den psykologiska inflexibiliteten under B-fasen för deltagare 9. 
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Figur 7. Resultatet på AAQ-2 från deltagare 6 och 1. 
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Deltagare 7. Figur 8 nedan visar en svag ökning av medelvärdet mellan baslinjen och 

B-fasen från 31,5 till 34,3 (8,9 %). Det finns en svagt accelererande trend under baslinjen och 

en fortsatt accelererande trend under B-fasen. Under BC-fasen övergår trenden till en neutral 
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Figur 8. Resultatet på AAQ-2 för deltagare 9 och 7. 
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trend. PND beräknas till 0 % vilket innebär en ineffektiv behandling. Sammantaget verkar det 

inte ha skett någon förändring av den psykologiska inflexibiliteten under B-fasen för  

deltagare 7. 

Modulerna för kognitiv omstrukturering. Deltagare 3. Figur 9 (s. 59) visar en 

tydlig minskning av medelvärdet mellan baslinjen och B-fasen från 62,6 till 54,8 (14,2 %). 

Det finns en accelererande trend under baslinjen, och en svagt decelererande trend under B-

fasen. I fasbytet mellan baslinjen och B-fasen finns en stor nivåskillnad på 15 poäng från 69 

till 54 (27,8%). PND beräknas till 75 % vilket innebär en effektiv behandling. Den tredje 

veckans mätpunkt under baslinjen avviker från det övergripande mönstret på ett sätt som 

skulle kunna tyda på att det är ett extremvärde, och det skulle i sådana fall påverka 

tillförlitligheten hos medelvärdet, trenden och PND. Förändringen som sker under B-fasen 

fortsätter in i BC-fasen, vilket ökar sannolikheten för att det är en tillförlitlig förändring. 

Sammantaget har den psykologiska inflexibiliteten minskat under B-fasen för deltagare 3, och 

det bedöms vara sannolikt att förändringen beror på modulerna för KO, men slutsatsen blir 

mindre säker på grund av den instabila baslinjen. 

Deltagare 2. Figur 9 (s.59) visar en tydlig minskning av medelvärdet mellan baslinjen 

och B-fasen från 57,5 till 50,5 (13,7 %). Det finns en svagt accelererande trend under 

baslinjen och en starkt decelererande trend under B-fasen. Förändringen av trend inträder 

omedelbart när behandlingen sätts in, vilket ökar sannolikheten för att det är behandlingen 

som påverkat den psykologiska inflexibiliteten. Förändringen står i sig under BC-fasen. PND 

beräknas till 75 % vilket innebär en effektiv behandling. Sammantaget har den psykologiska 

inflexibiliteten tydligt minskat under B-fasen för deltagare 2, och det bedöms vara sannolikt 

att förändringen beror på modulerna för KO. 
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Figur 9. Resultatet på AAQ-2 för deltagare 3 och 2. 
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Deltagare 8. Figur 10 (s.61) visar en svag minskning av medelvärdet mellan baslinjen 

och B-fasen från 57,6 till 53,5 (7,7 %). Det finns en decelererande trend under baslinjen och 

en fortsatt decelererande trend under B-fasen. Deltagarens skattning vecka sju visar en 

förändring på 10 poäng från vecka sex (från 57 till 47; 21,3 %). Dock så återvänder värdet till 

den tidigare nivån vid nästa mätpunkt under BC-fasen, och det minskar sannolikheten för att 

den tidigare mätpunkten representerar en tillförlitlig förändring. PND beräknas till 50 % vilket 

innebär en tveksam effekt av behandlingen. Sammantaget verkar det inte ha skett någon 

förändring av den psykologiska inflexibiliteten under B-fasen för deltagare 8. 

Deltagare 5. Figur 10 (s.61) visar en svag ökning av medelvärdet mellan baslinjen och 

B-fasen från 36,8 till 38,8 (5,4 %). Det finns en svagt accelererande trend under baslinjen och 

en neutral trend under B-fasen. Det finns en större instabilitet i mätningarna under baslinjen 

än under B-fasen. Den ökade stabiliteten kan antingen vara en effekt av behandlingen eller en 

effekt av uttröttning. Den neutrala trenden står sig in i BC-fasen. PND beräknas till 0 % vilket 

innebär en ineffektiv behandling. Sammantaget verkar det inte ha skett någon förändring av 

den psykologiska inflexibiliteten under B-fasen för deltagare 5. 

Sammanfattning. Den psykologiska inflexibiliteten minskade för deltagare 6, och det 

bedömdes vara sannolikt att förändringen var en effekt av modulerna för kognitiv defusion. 

Dock så hade modulerna för kognitiv defusion ingen effekt på psykologisk inflexibilitet för 

deltagare 1, 7 och 9. 

Den psykologiska inflexibiliteten minskade för deltagare 2, och det bedömdes vara 

sannolikt att förändringen var en effekt av modulerna för kognitiv omstrukturering. 

Modulerna bedömdes även ha haft effekt för deltagare 3, men i det här fallet var effekten inte 

lika tydlig på grund av en instabil baslinje. För deltagare 5 och 8 hade modulerna för kognitiv 

omstrukturering ingen effekt på psykologisk inflexibilitet. 
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Figur 10. Resultaten på AAQ-2 för deltagare 8 och 5. 
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Har modulerna för kognitiv defusion och kognitiv omstrukturering haft någon effekt på 

kognitiv defusion? 

Graferna nedan visar mått på kognitiv fusion som skattats via formuläret CFQ13.  Lägsta 

möjliga sammanlagda poäng per mättillfälle på CFQ13 är 13, högsta är 91. Ett ökande värde 

på skalan innebär en ökande grad av kognitiv fusion och ett minskande värde på skalan 

innebär en ökande grad av kognitiv defusion. Graferna nedan tolkas utifrån om den kognitiva 

defusionen har förändrats. Deltagare 6, 1, 9 och 7 har fått behandling i form av kognitiv 

defusion och redovisas först. Efter dessa redovisas deltagare 3, 2, 8 och 5 som har fått 

behandling i form av kognitiv omstrukturering.  

Modulerna för kognitiv defusion. Deltagare 6. Figur 11 (s.63) visar en marginell 

minskning av medelvärdet mellan baslinjen och B-fasen från 55,7 till 53,3 (4,1 %). Baslinjen 

är stabil med en svagt accelererande trend. B-fasen har en tydligt decelererande trend. PND 

beräknas till 25 % vilket innebär en ineffektiv behandling.  

Sammantaget har den kognitiva defusionen ökat för deltagare 6 under B-fasen, men 

ökningen är liten. Det bedöms vara sannolikt att förändringen är en effekt av modulerna för 

KD. 

Deltagare 1. Figur 11 (s.63) visar en minskning av medelvärdet mellan baslinjen och 

B-fasen från 38,5 till 34,5 (10,4 %). Det finns en starkt decelererande trend under baslinjen 

som fortsätter under B-fasen. I fasbytet mellan baslinjen och B-fasen sker en stor nivåökning 

från 31,0 till 42,0 (35,5 %). Minskningen av medelvärdet mellan baslinjen och B-fasen kan 

inte tillskrivas behandlingen, eftersom den decelererande trenden infann sig redan under 

baslinjen. PND beräknas till 25 % vilket innebär en ineffektiv behandling.   

Sammantaget har modulerna för KD inte haft någon tolkningsbar effekt på graden av 

kognitiv defusion för deltagare 1. 
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Deltagare 9. Figur 12 (s.65) visar en svag minskning av medelvärdet mellan baslinjen 

och B-fasen från 50,7 till 45,8 (9,7 %). Baslinjen har en neutral trend. Det finns en svagt 
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Figur 11. Resultaten på CFQ13 för deltagare 6 och 1. 
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decelererande trend under B-fasen. PND beräknas till 75 % vilket innebär en effektiv 

behandling.  Deltagaren avslutade behandlingen efter första veckan under BC-fasen. 

Sammantaget så innebär den svaga medelvärdesminskningen, den svagt decelererande 

trenden under B-fasen samt PND att graden av kognitiv defusion har ökat för deltagare 9. Det 

bedöms vara sannolikt att förändringen av kognitiv defusion är en effekt av modulerna för 

KD. 

Deltagare 7. Figur 12 (s.65) visar en ökning av medelvärdet mellan baslinjen och B-

fasen från 39,8 till 45,8 (15,1 %). Baslinjen är stabil och har en svagt accelererande trend. Det 

finns en fortsatt accelererande trend under B-fasen. PND beräknas till 0 % vilket innebär en 

ineffektiv behandling. Ökningen i medelvärde mellan baslinjen och B-fasen kan ej tillskrivas 

behandlingen, eftersom den accelererande trenden började redan under baslinjen. Lägg dock 

märke till att den accelererande trenden under baslinjen och B-fasen övergår i en 

decelererande trend under BC-fasen.  

Sammantaget har inte modulerna i KD haft någon tolkningsbar effekt på graden av 

kognitiv defusion för deltagare 7. 

Modulerna för kognitiv omstrukturering. Deltagare 3. Figur 13 (s.66) visar en 

marginell minskning av medelvärdet mellan baslinjen och B-fasen från 77,3 till 73,6 (4,8 %). 

Baslinjen visar på en hög grad av kognitiv fusion och har en svagt accelererande trend. Under 

B-fasen infinner sig en svagt decelererande trend och tre veckors latens i behandlingseffekten. 

PND beräknas till 50 % vilket innebär en tveksam effekt av behandlingen. Det är dock viktigt 

att observera att det sker en medelvärdesminskning mellan B– och BC-fasen från 73,6 till 

65,0 (13,2 %), vilket styrker att förändringen i slutet av B-fasen representerar en meningsfull 

förändring av kognitiv defusion. Sammantaget graden av kognitiv defusion ökat för deltagare 

3. Det bedöms vara sannolikt att ökningen är en effekt av modulerna för KO. 
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Deltagare 2. Figur 13 (s. 66) visar en minskning av medelvärdet mellan baslinjen och 

B-fasen från 72,5 till 64,0 (11,7 %). Trenden under baslinjen är svagt accelererande, men 
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Figur 12. Resultaten på CFQ13 för deltagare 9 och 7. 
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decelererar tydlig under B-fasen. PND beräknas till 75 % vilket innebär en effektiv 

behandling. Deltagaren har uppgivit att hon upptäcker fler och fler symtom efter hand och att 

det tar längre tid för henne att skatta eftersom hon tänker efter mer. Detta skulle kunna 
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Figur 13. Resultaten på CFQ13 för deltagare 3 och 2. 
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innebära att den första mätpunkten under baslinjen är en underskattning och till viss del 

förklarar den låga medelvärdesskillnaden mellan faserna.  Den decelererande trenden under 

B-fasen övergår till en neutral trend under BC-fasen. Det finns en minskning av medelvärdet 

mellan B- och BC-fasen från 64,0 till 49,5 (29,3 %), vilket stödjer att ökningen av kognitiv 

defusion under B-fasen representerar en tillförlitlig förändring. Sammantaget har graden av 

defusion tydligt ökat för deltagare 2. Det bedöms vara sannolikt att förändringen är en effekt 

av modulerna för KO. 

Deltagare 8. Figur 14 (s.68) visar en marginell minskning av medelvärdet mellan 

baslinjen och B-fasen från 69,3 till 67,5 (2,6 %). Under B-fasen infinner sig en tydligt 

decelererande trend och en tre veckors latens av behandlingseffekten. PND beräknas till 50 % 

vilket innebär en tveksam effekt av behandlingen. Den marginella medelvärdesminskningen 

mellan baslinjen och B-fasen samt det låga PND beror delvis på latensen i behandlingseffekt. 

Modulerna i KO har därmed haft en viss effekt på fusionsmåttet trots den marginella 

sänkningen i medelvärdet och det låga PND. Det finns en nivåökning mellan B- och BC-fasen 

från 60,0 till 69,0 (15,0 %), som består in i BC-fasen, vilket kan tolkas som att ökningen av 

kognitiv defusion under B-fasen inte är bestående. Sammantaget har graden av defusion ökat 

för deltagare 8 under B-fasen, men förändringen verkar inte vara bestående. Det bedöms vara 

sannolikt att förändringen är en effekt av modulerna för KO. 

Deltagare 5. Figur 14 (s.68) visar en obetydlig ökning av medelvärdet mellan 

baslinjen och B-fasen från 51,0 till 51,5 (0,1 %). Baslinjen är instabil med en neutral trend. 

Trenden under B-fasen är också neutral. PND beräknas till 0 % vilket innebär en ineffektiv 

behandling. Deltagaren har inte haft möjlighet att ta till sig av och arbeta med materialet i så 

stor utsträckning, vilket till viss del kan förklara att ingen förbättring av symtomen har skett. 

Sammantaget har inte modulerna för KO haft någon tolkningsbar effekt på graden av kognitiv 

defusion för deltagare 5. 
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Sammanfattning. Modulerna för kognitiv defusion verkar ha lett till en ökning av 

kognitiv defusion för deltagare 6 och 9. Dock var förändringarna små. Modulerna för kognitiv 

defusion hade ingen tolkningsbar effekt på kognitiv defusion för deltagare 1 och 7. Modulerna 

för kognitiv omstrukturering verkar ha lett till en ökning av kognitiv defusion för deltagare 3, 
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Figur 14. Resultaten på CFQ13 för deltagare 8 och 5. 
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8 och 2. Dock var förändringen inte bestående för deltagare 8. Modulerna för kognitiv 

omstrukturering har inte haft någon tolkningsbar effekt på kognitiv defusion för deltagare 5. 

Har modulerna för kognitiv defusion och kognitiv omstrukturering haft någon effekt på 

frekvensen av negativa automatiska tankar och trovärdigheten hos negativa 

automatiska tankar? 

SCQ mäter trovärdighet och frekvens av negativa automatiska tankar. Dessa tankar är 

kopplade till 22 sociala situationer som är vanligt förekommande vid social fobi. Ett ökande 

värde på SCQ innebär en ökning av frekvens och/eller trovärdighet av NAT. De 22 sociala 

situationerna skattas från 1 till 5 angående frekvens och från 0 till 100 angående trovärdighet. 

Lägsta möjliga värde på skalan för frekvens av NAT är 22 poäng och högsta möjliga värde på 

skalan är 110 poäng. Lägsta möjliga värde på skalan för trovärdighet av NAT är 0 poäng och 

högsta möjliga värde är 2200 poäng. Trovärdighetsskalan har kapats vid 1700 i graferna för 

att underlätta tolkningen av resultaten.  

Modulerna för kognitiv defusion. Deltagare 6. Frekvens av negativa automatiska 

tankar. Visuell analys av figur 15 (s.71) visar att modulerna för KD gav upphov till en 

medelvärdesökning mellan baslinjen och B-fasen från 52,3 till 59,5 (13,7 %). Trenden 

förändrades från en svagt accelererande trend under baslinjen till en tydligt accelererande 

trend under B-fasen. Tre veckor in i B-fasen vänder kurvan neråt igen och återvänder då till 

ungefär samma nivå som under baslinjen. PND beräknas till 0 % vilket innebär en ineffektiv 

behandling. De negativa automatiska tankarna ökade i frekvens under B-fasen, men ökningen 

återvände till baslinjenivå tre veckor in i behandlingen. Frekvensen av NAT fortsatte att 

minska under BC-fasen. Sammantaget ökade frekvensen av NAT under B-fasen för deltagare 

6, men återvände till baslinjens nivå. 

Negativa automatiska tankars trovärdighet. Figur 15 (s.71) visar att modulen för KD 

gav upphov till svag minskning av medelvärdet mellan baslinjen och B-fasen från 1023,3 till 
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917,5 (11,5 %). Baslinjen har en mycket brant accelererande trend som följs av en stor 

nivåsänkning vid fasbytet mellan baslinjen och B-fasen från 1310 till 780 (67 %). Trenden är 

fortsatt accelererande under de första tre veckorna av B-fasen och kurvan vänder sedan starkt 

nedåt. Förändringen består in i BC-fasen, vilket minskar sannolikheten för att mätpunkten 

under vecka sju är ett extremvärde, och ökar sannolikheten att den representerar en tillförlitlig 

förändring. PND beräknas till 0 % vilket innebär en ineffektiv behandling. Den starkt 

accelererande trenden under baslinjen tillsammans med en svårtolkad förändring av nivå gör 

att tolkningen av behandlingens effekt blir osäker. Sammantaget har inte trovärdigheten hos 

NAT förändrats under B-fasen för deltagare 6.  

Sammanfattningsvis finns alltså tecken på att modulerna för kognitiv defusion har haft 

effekt, men resultaten är så osäkra att vi gör bedömningen att de inte verkar ha haft en 

tolkningsbar effekt på varken frekvens eller trovärdighet av negativa automatiska tankar under 

B-fasen.  

Deltagare 1. Frekvens av negativa automatiska tankar. Figur 15 (s.71) visar att 

medelvärdet minskade mellan baslinjen och B-fasen från 78,0 till 64,5 (20,9 %). Baslinjen är 

instabil, vilket gör tolkningen osäker, men den stabiliseras efter att modulerna för KD 

implementerats. Det finns en svagt accelererande trend under baslinjen som sedan övergår i 

en tydligt decelererande trend under B-fasen. Kurvan bromsas upp något i slutet av B-fasen. 

Den decelererande trenden fortsätter under BC-fasen, vilket skulle kunna ge stöd åt att 

förändringen är tillförlitlig. PND beräknas till 75 % vilket innebär en effektiv behandling. 

Sammantaget minskade frekvensen av NAT under B-fasen för deltagare 1, och det bedöms 

vara sannolikt att förändringen beror på modulerna för KD.  

Negativa automatiska tankars trovärdighet. Figur 15 (s.71) visar en klar minskning av 

medelvärdet mellan baslinjen och B-fasen från 1253,0 till 927,5 (33%). Det finns en klart 

accelererande trend under baslinjen som sedan byter riktning till en klart decelerande trend 
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under B-fasen. Förändringen av trovärdigheten hos NAT bromsas upp efter tre veckors 

behandling, men minskningen av de negativa automatiska tankarnas trovärdighet består in i 

BC-fasen, vilket ger stöd åt att förändringen är tillförlitlig.  
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Figur 15. Resultaten på SCQ för deltagare 6 och 1. 
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PND beräknas till 75 % vilket innebär en effektiv behandling. Sammantaget minskade 

trovärdigheten hos NAT under B-fasen för deltagare 1, och det bedöms vara sannolikt att 

förändringen beror på modulerna för KD. 

Sammanfattningsvis ledde modulerna för kognitiv defusion till en minskning av både 

frekvens och trovärdighet av negativa automatiska tankar för deltagare 1. 

Deltagare 9. Frekvens av negativa automatiska tankar. Figur 16 (s.73) visar att det 

endast skett en obetydlig förändring av medelvärdet mellan baslinjen och B-fasen från 60,6 

till 59,8 (1,3 %). Det finns en decelererande trend under baslinjen som följs av en neutral 

trend under B-fasen. Tre veckor in i B-fasen viker kurvan nedåt vilket skulle kunna tolkas 

som en fördröjd effekt av modulerna för KD. Kurvan fortsätter nedåt vid den enda 

mätpunkten under BC-fasen, vilket skulle kunna öka tillförlitligheten hos förändringen. PND 

beräknas till 25 % vilket innebär en ineffektiv behandling. Sammantaget har inte frekvensen 

av NAT förändrats under B-fasen. 

Negativa automatiska tankars trovärdighet. Figur 16 (s.73) visar en stor minskning av 

medelvärdet mellan baslinjen och B-fasen från 1020,0 till 730,0 (39,7 %). Det finns en tydligt 

decelererande trend under baslinjen och den fortsätter även när modulerna för KD har 

implementerats. Mellan baslinjens sista mätpunkt och den första mätpunkten under B-fasen så 

minskar poängen med 29,9% (från 1000,0 till 770,0). Minskningen av de negativa 

automatiska tankarnas trovärdighet står sig inte i BC-fasen, utan den ökar igen. PND beräknas 

till 100 % vilket innebär en mycket effektiv behandling. Sammantaget har trovärdigheten hos 

NAT minskat under B-fasen för deltagare 9, men den decelererande trenden under baslinjen 

gör slutsatsen något osäker. 
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Figur 16. Resultatet på SCQ för deltagare 9 och 7. 
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Sammanfattningsvis hade modulerna för kognitiv defusion inte någon effekt på 

frekvensen av negativa automatiska tankar, men verkar ha minskat trovärdigheten hos de 

negativa automatiska tankarna för deltagare 9. 

Deltagare 7. Frekvensen av negativa automatiska tankar. Figur 16 (s.73) visar en 

tydlig minskning av medelvärdet mellan baslinjen och B-fasen från 54,8 till 45,8 (19,7 %). 

Det finns en tydligt decelererande trend under baslinjen, vilket försvårar tolkningen av 

skillnaden i medelvärde. Under B-fasen är trenden mycket svagt decelererande. PND 

beräknas till 50 % vilket innebär en tveksam effekt av behandlingen. I skiftet mellan B- och 

BC-fasen finns en stor nivåsänkning ner till det minsta möjliga värdet på skalan (22 poäng). 

Sammantaget går det inte att dra slutsatsen att frekvensen av NAT har minskat under B-fasen 

till följd av modulerna för KD. Dock så är det värt att lägga märke till att det sker en mycket 

stor förändring när exponerings-interventionen inleds. 

Negativa automatiska tankars trovärdighet. Figur 16 (s.73) visar på stor instabilitet 

under både baslinjen och B-fasen vilket försvårar tolkningen av resultatet. Det sker en tydlig 

minskning av medelvärdet mellan baslinjen och B-fasen från 1132,5 till 950,0 (19,2 %). Det 

finns en decelererande trend under baslinjen som övergår i en neutral trend under B-fasen. 

PND beräknas till 50 % vilket innebär en tveksam effekt av behandlingen. Det sker en 

extremt stor nivåsänkning mellan B- och BC-fasen från 845 till 0 (d.v.s. tankarna hade en 

frekvens på noll vid mätpunkten och trovärdigheten hamnar därmed också på noll). 

Sammantaget gör instabiliteten i mätningarna och den decelererande trenden under baslinjen 

att man inte kan dra slutsatsen att minskningen i medelvärde beror på modulerna för KD. 

Dock så är det även här värt att uppmärksamma den mycket stora förändringen som sker 

under skiftet till BC-fasen. 

 

 



DEFUSION OCH OMSTRUKTURERING FÖR SOCIAL FOBI [75] 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
105
110

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tr
o

vä
rd

ig
h

et
 N

A
T 

Fr
ek

ve
n

s 
N

A
T 

Veckor 

Deltagare 3 

Frekvens NAT

Trovärdighet NAT

(A) Baslinje (B) Omstrukturering (BC) Exponering 

Medel-
värde 
Trovärd. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
105
110

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tr
o

vä
rd

ig
h

et
 N

A
T 

Fr
ek

ve
n

s 
N

A
T 

Veckor 

Deltagare 2 

Frekvens NAT

Trovärdighet NAT

(A) Baslinje (B) Omstrukturering (BC) Exponering 

Medel-
värde 
Trovärd. 

Figur 17. Resultatet på SCQ för deltagare 3 och 2. 
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Sammanfattningsvis hade modulerna för kognitiv defusion inte någon effekt på 

frekvens eller trovärdighet av negativa automatiska tankar under B-fasen för deltagare 7, men 

vi kan notera en stor förändring under BC-fasen. 

Modulerna för kognitiv omstrukturering. Deltagare 3. Frekvens av negativa 

automatiska tankar. Figur 17 (s.75) visar en marginell minskning av medelvärde mellan 

baslinjen och B-fasen från 80,6 till 76,8 (4,9 %). Det finns en decelererande trend under 

baslinjen och den fortsätter under B-fasen. PND beräknas till 50 % vilket innebär en tveksam 

effekt av behandlingen. Sammantaget så gör den decelererande baslinjen, en marginell 

förändring i medelvärde samt det låga PND att slutsatsen blir att minskningen av frekvensen 

av NAT under B-fasen inte kan tillskrivas modulerna för KO. Det kan likväl vara värt att 

lägga märke till att den decelererande trenden står sig behandlingen igenom (d.v.s. hela B- 

och BC-fasen). 

Negativa automatiska tankars trovärdighet. Figur 17 (s.75) visar en marginell 

minskning av medelvärde mellan baslinjen och B-fasen från 1307,0 till 1283,0 (1,9 %). Det 

finns en decelererande trend under baslinjen och den fortsätter under B-fasen. PND beräknas 

till 25 % vilket innebär en ineffektiv behandling. Sammantaget har de negativa automatiska 

tankarnas trovärdighet inte förändrats under B-fasen till följd av modulerna för KO. 

Sammanfattningsvis verkar modulerna för kognitiv omstrukturering inte ha haft någon 

effekt på varken frekvens eller trovärdighet av negativa automatiska tankar för deltagare 3. 

Deltagare 2. Frekvens av negativa automatiska tankar. Figur 17 (s.75) visar en 

minskning av medelvärdet mellan baslinjen och B-fasen från 83,8 till 73,0 (14,8 %). Baslinjen 

är stabil och har en neutral trend. Tre veckor efter att behandlingen inleds sker en stor 

minskning av frekvensen av NAT från 83,0 till 63,0 (31,7 %), och den övergripande trenden 

under B-fasen är tydligt decelererande. PND beräknas till 50 % vilket innebär en tveksam 

effekt av behandlingen. Den förhållandevis låga medelvärdesskillnaden mellan baslinjen och 
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B-fasen samt det låga PND kan delvis bero på latensen i behandlingseffekt. Sammantaget så 

har modulerna för KO minskat frekvensen av negativa automatiska tankar under B-fasen, och 

förändringen består under BC-fasen.  

Negativa tankars trovärdighet. Figur 17 (s. 75) visar en stor minskning av 

medelvärdet mellan baslinjen och B-fasen från 1605,0 till 1162,5 (38,1 %). Under baslinjen är 

trenden neutral. Tre veckor efter att behandlingen inleddes sker en mycket stor minskning av 
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Figur 18. Resultatet på SCQ för deltagare 8 och 5. 
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de negativa tankarnas trovärdighet från 1600,0 till 840,0 (90,5 %). Den övergripande trenden 

under B-fasen är tydligt decelererande. PND beräknas till 50 % vilket innebär en tveksam 

effekt av behandlingen, men påverkas av latensen i behandlingseffekt. Sammantaget verkar 

modulerna för KO ha lett till en mycket tydlig minskning av de negativa automatiska 

tankarnas trovärdighet. 

Sammanfattningsvis minskade frekvensen av negativa automatiska tankar och även 

trovärdigheten hos de negativa automatiska tankarna minskade för deltagare 2 under B-fasen, 

och det bedöms vara sannolikt att förändringen beror på modulerna för KO. 

Deltagare 8. Frekvens av negativa automatiska tankar. Figur 18 (s.77) visar en tydlig 

minskning av medelvärdet mellan baslinjen och B-fasen från 73,3 till 56,8 (29 %). Det finns 

en tydligt decelererande trend under baslinjen som sedan övergår i en svagt decelererande 

trend under B-fasen. PND beräknas till 25 % vilket innebär en ineffektiv behandling. Den 

tydligt decelererande trenden under baslinjen gör resultaten svårtolkade. De första tre 

veckorna under B-fasen ökar frekvensen av NAT för att sedan minska på slutet. Den här 

minskningen står sig in i BC-fasen vilket ökar sannolikheten för att det är en meningsfull 

förändring. Sammantaget gör den decelererande trenden under baslinjen att man inte kan dra 

slutsatsen att den tydliga minskningen av frekvensen av NAT beror på modulerna för KO.  

Negativa automatiska tankars trovärdighet. Figur 18 (s.77) visar en stor minskning av 

medelvärdet mellan baslinjen och B-fasen från 1213,3 till 857,5 (41,5 %). Det finns en 

decelererande trend under baslinjen som sedan övergår i en tydligt accelererande trend under 

B-fasen. PND beräknas till 75 % vilket innebär en effektiv behandling. Resultatet är 

motstridigt. Det finns en stor skillnad i medelvärde mellan baslinjen och B-fasen, vilket skulle 

tala för att KO har minskat trovärdigheten av NAT. Dock så gör den decelererande trenden 

under baslinjen och den accelererande trenden under B-fasen att man inte kan dra någon 

sådan slutsats. Minskningen av trovärdigheten hos NAT fortsätter in i BC-fasen, vilket tyder 
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på att det har skett en tillförlitlig förändring. Sammantaget innebär den decelererande 

baslinjen att det inte går att dra slutsatsen att förändringen av trovärdigheten hos NAT är en 

effekt av modulerna för KO. 

Sammanfattningsvis verkar modulerna för kognitiv omstrukturering inte ha haft någon 

effekt på varken frekvens eller trovärdighet av negativa automatiska tankar för deltagare 8. 

Deltagare 5. Frekvensen av negativa automatiska tankar. Figur 18 (s.77) visar en 

obetydlig ökning av medelvärdet mellan baslinjen och B-fasen från 75,3 till 77,5 (2,9 %). Det 

finns en neutral trend under baslinjen och den fortsätter även under B-fasen. PND beräknas 

till 0 % vilket innebär en ineffektiv behandling. Både medelvärde och trend består in i BC-

fasen. Sammantaget har modulerna för KO inte haft någon effekt på frekvensen av NAT. 

Negativa automatiska tankars trovärdighet. Figur 18 (s.77) visar en obetydlig 

minskning av medelvärdet mellan baslinjen och B-fasen från 982,5 till 970,0 (1,3 %). Trenden 

är neutral under baslinjen och fortsätter vara neutral även under B-fasen. PND beräknas till 0 

% vilket innebär en ineffektiv behandling. Medelvärde och trend består in i BC-fasen. 

Sammantaget hade modulerna för KO ingen effekt på de negativa automatiska tankarnas 

trovärdighet. 

 Sammanfattningsvis verkar modulerna för kognitiv omstrukturering inte ha haft 

någon effekt på varken frekvens eller trovärdighet av negativa automatiska tankar för 

deltagare 5 under B-fasen. 

Sammanfattning. Modulerna för kognitiv defusion verka ha minskat både frekvensen 

och trovärdigheten hos de negativa automatiska tankarna hos deltagare 1. För deltagare 9 

minskade trovärdigheten hos de negativa automatiska tankarna, men modulen för kognitiv 

defusion hade ingen tolkningsbar effekt på frekvensen av de negativa automatiska tankarna. 

För deltagare 6 och 7 kunde det inte styrkas att behandlingen haft någon effekt på varken 

frekvens eller trovärdighet av de negativa automatiska tankarna. 
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Modulerna för kognitiv omstrukturering verkar ha minskat både frekvensen och 

trovärdigheten hos de negativa automatiska tankarna för deltagare 2. För deltagare 3, 5 och 8 

kunde det inte styrkas att modulerna för kognitiv omstrukturering hade någon tolkningsbar 

effekt på varken frekvens eller trovärdighet av de negativa automatiska tankarna. 

Individfokuserad presentation av deltagarnas resultat 

Nedan sammanfattas resultaten organiserat efter deltagare i syfte att ge en integrerad bild av 

var och en av deltagarna. För varje deltagare kommer först resultaten av modulerna för KD 

och KO under B-fasen att presenteras. Resultaten från för-och eftermätningarna med SPSQ 

och MADRS-S samt diagnostisk bedömning utifrån SCID-I presenteras i Tabell 4 nedan, och 

gäller alltså både B- och BC-fasen. Dessutom vävs kvalitativ data in i beskrivningen i de fall 

då det anses förtydliga resultaten. 

 

D 
SPSQ före 

behandling 

SPSQ 
diagnos 

före 

SPSQ efter 
behandling 

SPSQ 
diagnos 

efter 

MADRS-S 
före 

behandling 

MADRS-S 
efter 

behandling 

SCID diagnos 
efter 

1 22 Ja 17 Nej 4 7 Ja 

2 22 Ja 10 Nej 10 3 Nej 

3 22 Ja 13 Ja 28 8 Ja 

5 29 Ja Ds Ds 12 Ds Ja 

6 11 Ja 19 Ja 13 4 Ja 

7 19 Ja 14 Nej 3 2 Nej 

8 32 Ja Ds Ds 21 Ds Ja 

9 27 Ja Ds Ds 11 Ds Ds 
Tabell 4. Tabellen ovan visar för- och eftermätning på symtom för social fobi (SPSQ) och depression (MADRS-S), samt 

diagnostisk bedömning utifrån SCID-I-F efter behandlingens avslut. Ds = data saknas. D = deltagare. 

Modulerna för kognitiv defusion. Deltagare 6. Modulerna för KD har inte haft 

effekt på graden av rädsla/ångest (LSAS), men till viss del sänkt graden av undvikande 

(LSAS) under B-fasen. Behandlingen har ökat den psykologiska flexibiliteten samt den 

kognitiva defusionen för deltagare 6, men har inte haft någon effekt på varken frekvens eller 

trovärdighet av negativa automatiska tankar.  

Deltagare 6 har ökat sin poäng på SPSQ mellan för- och eftermätningen från 11 till 

19, där 11 poäng innebär att diagnosen social fobi troligen inte uppfylls och 19 innebär att 
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personen ligger i riskzonen för att uppfylla kriterierna för social fobi. Eftersom LSAS-SR inte 

visade någon ökning av den sociala ångesten, men däremot en minskning av socialt 

undvikande, så är det troligt att ökningen av SPSQ representerar en ökad medvetenhet om 

problemen för deltagare 6 snarare än en förvärring av problemen. Före behandlingen skattade 

deltagare 6 att hon var milt deprimerad (13 poäng på MADRS-S) och efter behandlingen 

skattade hon sig som väsentligen obesvärad (4 poäng på MADRS-S). Den diagnostiska 

bedömningen efter behandlingen (SCID-I) visade att deltagare 6 fortfarande uppfyller 

kriterierna för social fobi, och den diagnostiska bedömningen styrks även av SPSQ. 

Den kvalitativa datan visar att deltagaren haft begränsad möjlighet att tidsmässigt ta 

till sig av materialet på grund av sin skolsituation, och detta skulle kunna förklara att 

behandlingen inte haft effekt på den sociala ångesten för deltagare 6. 

Deltagare 1. Modulerna för KD har till viss del sänkt graden av rädsla/ångest och 

tydligt sänkt graden av undvikande för deltagare 1. Modulerna för KD hade dock inte någon 

effekt på graden av kognitiv defusion och inte heller någon effekt på den psykologiska 

flexibiliteten. Modulerna för KD ledde till en minskning av både frekvens och trovärdighet av 

negativa automatiska tankar för deltagare 1. Vid det avslutande samtalet i behandlingen 

uttryckte deltagare 1 att de viktigaste lärdomarna som hon tar med sig från behandlingen var 

defusionsövningarna ”löv på vattendraget” och ”att ha eller att vara sin tanke”, samt förståelse 

för säkerhetsbeteenden och att skifta fokus. Trots att deltagaren alltså själv upplevt 

defusionsövningarna som hjälpsamma så ser vi ingen påverkan på varken graden av kognitiv 

defusion eller psykologisk flexibilitet. Däremot påverkande modulerna för KD frekvensen och 

trovärdigheten av de negativa automatiska tankarna. 

Resultaten från för- och eftermätningarna visar att deltagare 1 har gått från att troligen 

uppfylla kriterierna för social fobi (SPSQ 22 poäng) till att ligga i riskzonen för att uppfylla 

diagnosen social fobi (SPSQ 17 poäng). MADRS-S visade att deltagare 1 var väsentligen 
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obesvärad av depression före behandlingen (4 poäng) och är så även efter behandlingen (7 

poäng). Den diagnostiska bedömningen efter behandlingen (SCID-I) visade att deltagare 1 

fortfarande uppfyller diagnosen social fobi, men SPSQ indikerade att hon inte gjorde det. 

Deltagare 9. Modulerna för KD har inte haft någon effekt på varken graden av 

rädsla/ångest eller undvikande. Modulerna för KD har inte haft någon effekt på den 

psykologiska flexibiliteten hos deltagare 9. Graden av kognitiv defusion påverkades något av 

modulerna för KD, men det rör sig om en ganska liten förändring. Modulerna för KD hade 

inte någon effekt på frekvensen av negativa automatiska tankar, men verkar ha minskat 

trovärdigheten hos de negativa automatiska tankarna. Deltagare 9 hoppade av behandlingen 

under den sjunde behandlingsveckan. Eftermätning saknas för deltagare 9. 

Deltagare 7. Modulerna för KD har lett till en tydlig ökning av graden av 

rädsla/ångest och till en viss ökning av undvikande hos deltagare 7. Behandlingen har inte 

haft någon effekt på graden av kognitiv defusion eller psykologisk flexibilitet, och har inte 

heller haft någon effekt på varken frekvens eller trovärdighet av negativa automatiska tankar. 

Den kvalitativa datan stämmer dock inte överens med resultaten av vissa mått. Deltagaren har 

i stor utsträckning exponerat sig och därmed minskat sitt undvikande. Deltagaren har tagit till 

sig av defusionsövningarna och kunnat använda sig av dem i samband med 

exponeringsarbetet samt för att hantera till exempel minnen. 

Resultaten från för- och eftermätningarna visar att deltagaren gått från att ligga i 

riskzonen för att uppfylla diagnosen social fobi (SPSQ 19 poäng) till att troligen inte uppfylla 

diagnosen social fobi (SPSQ 14 poäng). Deltagare 7 var väsentligen obesvärad av depression 

före behandlingen (MADRS-S 3) och är så även efter behandlingen (MADRS-S 2). Den 

diagnostiska bedömningen (SCID-I) efter behandlingen visade att deltagare 7 inte längre 

uppfyllde diagnosen social fobi, och detta stöddes även av SPSQ. Deltagare 7 uppgav i det 
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avslutande samtalet att hon har kvar rädsla/ångest i vissa sociala situationer men uppger att 

hon tycker att den har en försumbar påverkan på hennes tillvaro. 

Modulerna för kognitiv omstrukturering. Deltagare 3. Modulerna för KO har inte haft 

effekt på graden av rädsla/ångest och har lett till en ökning av graden undvikande hos 

deltagare 3. Behandlingen har ökat den psykologiska flexibiliteten samt graden av kognitiv 

defusion, men har inte haft någon effekt på varken frekvens eller trovärdighet av negativa 

automatiska tankar. Den kvalitativa datan visar att deltagaren haft begränsad möjlighet att 

tidsmässigt ta till sig av materialet på grund av sin skolsituation samt privata omständigheter. 

Resultaten från för- och eftermätningarna visar att deltagare 3 gått från att troligen 

uppfylla diagnosen social fobi (SPSQ 22 poäng) till att troligen inte uppfylla diagnosen social 

fobi (SPSQ 13 poäng). Före behandlingen skattade deltagare 3 att hon var måttligt deprimerad 

(MADRS-S 28 poäng) och efter behandlingen skattar hon att hon är väsentligen obesvärad av 

depression (MADRS-S 8 poäng). Den diagnostiska bedömningen efter behandlingen (SCID-I) 

visade att deltagare 3 fortfarande uppfyller diagnosen social fobi, och detta stöddes även av 

SPSQ. 

Deltagare 2. Modulerna för KO har tydligt sänkt graden av rädsla/ångest och 

undvikande hos deltagare 2. Den psykologiska flexibiliteten ökade till följd av behandlingen 

och så även graden av kognitiv defusion. Modulerna för KO ledde till en klar minskning av 

frekvens och en mycket tydlig minskning av trovärdigheten hos de negativa automatiska 

tankarna för deltagare 2.  

Resultatet från för- och eftermätningarna visade att deltagaren gått från att troligen 

uppfylla kriterierna för diagnosen social fobi (SPSQ 22 poäng) till att troligen inte uppfylla 

diagnoskriterierna för social fobi (SPSQ 10 poäng). Deltagare 2 var väsentligen obesvärad av 

depression före behandlingen (MADRS-S 10 poäng) och likaså efter behandlingen (MADRS-



DEFUSION OCH OMSTRUKTURERING FÖR SOCIAL FOBI [84] 

 

S 3 poäng). Den diagnostiska bedömningen (SCID-I) efter behandlingen visade att deltagare 2 

inte längre uppfyllde diagnoskriterierna för social fobi, och detta stöddes av SPSQ. 

Vid det avslutande samtalet i behandlingen nämnde deltagaren att hon inte längre 

upplever det som lika farligt om hon upplever ångest, utan menar att nu gör hon det hon vill 

göra oavsett ångesten. Detta påminner om ACT-begreppet acceptans, och det här uttalandet 

skulle kunna förklara varför deltagare 2 ökade sin psykologiska flexibilitet. 

Deltagare 8. Modulerna för KO har inte haft någon effekt på graden av rädsla/ångest 

eller undvikande hos deltagare 8. Modulerna för KO har inte heller haft någon effekt på den 

psykologiska flexibiliteten. De har ökat graden av kognitiv defusion, men den förändringen 

verkar inte vara bestående. Modulerna för KO hade ingen effekt på varken frekvens eller 

trovärdighet av negativa automatiska tankar för deltagare 8. Under behandlingens andra och 

tredje vecka var deltagaren på semester, vilket skulle kunna ha påverkat effekt av modulerna 

för KO på utfallsmåtten. 

Resultatet från för- och eftermätningen på SPSQ och MADRS-S saknas för deltagare 

8. Den diagnostiska bedömningen (SCID-I) visade att deltagare 8 fortfarande uppfyllde 

diagnoskriterierna för social fobi vid behandlingens avslut. 

Deltagare 5. Modulerna för KO har lett till en ökning av graden rädsla/ångest och till 

en betydlig ökning av undvikande hos deltagare 5. Behandlingen har inte haft någon effekt på 

graden av kognitiv defusion eller psykologisk flexibilitet och har inte heller haft någon effekt 

på varken frekvens eller trovärdighet av negativa automatiska tankar. Den kvalitativa datan 

visar att deltagaren haft begränsad möjlighet att tidsmässigt ta till sig av materialet på grund 

av sin skolsituation. Eftermätning saknas för deltagare 5. 

Diskussion 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är den psykologiska behandling som har mest evidens när det 

gäller behandling av social fobi (Pooniah & Hollon, 2008). Inom KBT-paradigmet har det 
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uppstått nya behandlingsformer som har mer fokus på acceptans och mindre fokus på 

symtomreduktion än traditionell KBT. Den här gruppen av behandlingar har kallats för den 

tredje vågens KBT. En av den tredje vågens beteendeterapier som har utmanat traditionell 

KBT är Acceptance and commitment therapy (ACT). ACT är fortfarande en ny terapi men har 

visat lovande forskningsresultat vid bland annat olika ångestsyndrom (Arch et al., 2012). Från 

ACT har man framförallt kritiserat interventioner inom traditionell KBT som syftar till att 

utmana negativa automatiska tankar, eftersom man menar att det finns risk för ökad fusion 

och ökat upplevelsemässigt undvikande till följd av sådana interventioner (Hayes et al., 2011). 

Företrädare från traditionell KBT har tagit initiativ till ett närmande mellan KBT och ACT där 

man föreslagit gemensamma verksamma mekanismer som skulle kunna ligga till grund för 

båda behandlingarna (Arch & Craske, 2008). 

Syftet med den här studien har varit att med en single case experimental design 

(SCED) med multipel baslinje undersöka effekterna av guidad självhjälp för kognitiv 

omstrukturering (KO) och kognitiv defusion (KD) på social rädsla/ångest och socialt 

undvikande. Syftet var även att undersöka effekterna av modulerna för KO och KD på 

processerna defusion, psykologisk flexibilitet samt frekvens och trovärdighet av negativa 

automatiska tankar (NAT). Resultaten visade att behandlingarna inte bara påverkade de 

processmått som respektive teori predicerar, utan även den motsatta behandlingens 

processmått. 

Har modulerna för kognitiv defusion och modulerna för kognitiv omstrukturering 

någon effekt på social rädsla/ångest och socialt undvikande?  

Rädsla och ångest samt undvikande är två huvudsymtom inom social fobi (American 

Psychiatric Association, 2000; kriterie A och D). Ett syfte med den här studien var att se om 

modulerna för KD och KO hade någon effekt på graden av social rädsla/ångest och socialt 

undvikande hos deltagarna. 
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Resultaten visar att KD kan leda till sänkt rädsla/ångest (för en av fyra deltagare) samt 

till sänkt undvikande (för två av fyra deltagare). Resultaten visar också att KO kan leda till 

sänkt rädsla/ångest (för en av fyra deltagare) samt sänkt undvikande (för en av fyra deltagare). 

KD verkade alltså sänka undvikandet hos flest deltagare, även om förändringen var liten hos 

en deltagare och ej bestående hos den andra. KO verkade öka undvikandet hos flest deltagare. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att alla jämförelser som görs mellan individerna som tagit 

del av de olika behandlingarna blir spekulativa givet studiens design och det låga antalet 

deltagare. Det går alltså inte att vara säker på att individerna är jämförbara givet det låga 

antalet deltagare som randomiserats till de två behandlingarna. I detta fall bör det även 

observeras att en av deltagarna som tagit del av modulerna för KO (deltagare 3) uppgivit att 

hon mått dåligt under B-fasen på grund av stressorer i sitt sociala nätverk och då isolerat sig, 

vilket till viss del kan förklara att undvikandet ökat och att hennes rädsla/ångest ej påverkats. 

En annan deltagare som tagit del av modulerna för KO (deltagare 5) verkar inte ha haft 

möjlighet att ta del av hela materialet under veckorna, vilket i alla fall kan förklara att ingen 

förbättring av något av symtomen skett. Den deltagare som fått behandling i form av KD och 

ökat sitt undvikande (deltagare 7) har under behandlingssamtalen beskrivit att hon börjat 

exponera sig redan under B-fasen med goda resultat. Det är oklart varför detta inte gett utslag 

på undvikandemåttet. Det kan vara så att personen blivit mer och mer uppmärksam på sina 

symtom och att skattningarna av dem därmed ökat. 

Inom KBT anser man att negativa automatiska tankar påverkar vårt mående och 

beteende (Beck, 1995). Kognitiv omstrukturering borde då påverka våra känslor och kunna 

leda till mindre ångest. Detta skedde också för en av deltagarna. Att inte modulerna för KO i 

högre grad påverkade deltagarnas rädsla/ångest kan bero på designmässiga omständigheter 

som kan påverka resultatet för alla deltagare gällande samtliga frågeställningar. Fyra veckor 

kan vara en för kort tid för att hinna se effekterna av modulerna för både KD och KO. Om ett 
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uppehåll i behandlingen hade tagits efter vecka fyra så skulle eventuellt modulerna ha hunnit 

visa mer effekt än vad de gjort i nuläget. Så som forskningsdesignen ser ut i den här studien 

blir istället effekterna av de kognitiva interventionerna sammanblandade med effekterna av 

exponeringen efter behandlingsvecka fem och framåt. 

Eftersom KBT-teorin också säger att våra känslor påverkar vårt beteende skulle 

undvikandet kunna påverkas av KO redan under B-fasen, trots att mest fokus på att arbeta 

med undvikandet ligger under BC-fasen i och med exponeringen. Undvikandet påverkades 

redan under B-fasen för en av deltagarna.  Att det inte skedde en större förbättring gällande 

undvikandet för de deltagare som fått KO är alltså i enlighet med teorin och inte förvånande. 

Syftet med KD är inte att minska graden av ångest/rädsla utan att öka förmågan att leva med 

sin ångest och kunna göra det man värdesätter utan att hindras av ångesten (England et al., 

2012). En sänkning av graden av rädsla/ångest kan dock infinna sig som en sekundär effekt, 

vilket det gjorde för en av deltagarna. Att undvikandet sänktes för två deltagare som fått KD 

är helt i enlighet med ACT, eftersom defusion ska leda till ökad psykologisk flexibilitet, som 

bland annat innefattar en ökad förmåga att göra det man värdesätter (Hayes et al., 2011).  

Sammanfattningsvis sänkte modulerna för KD graden av rädsla/ångest för en av 

deltagarna, trots att detta inte är det primära syftet med behandlingen, och graden av 

undvikande för två av deltagarna. Modulerna för KO sänkte graden av undvikande för en av 

fyra deltagare och sänkte dessutom graden av rädsla/ångest för samma deltagare. 

Har modulerna för kognitiv defusion och modulerna för kognitiv omstrukturering 

någon effekt på psykologisk flexibilitet?  

Psykologisk flexibilitet definieras i ACT som “att komma i kontakt med nuet som en 

medveten människa, fullt ut och utan försvar, och att bibehålla eller förändra sitt beteende i 

enlighet med valda personliga värden” (egen översättning; Hayes et al., 2011). Ett syfte med 
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den här studien var att undersöka om modulerna för KD och modulerna för KO hade någon 

effekt på den psykologiska flexibiliteten hos personer med social fobi. 

Psykologisk flexibilitet är en transdiagnostisk process och består av de sex 

delprocesserna som ACT är designat för att påverka. Företrädare för ACT har varnat för 

riskerna med kognitiv omstrukturering i form av att utmana negativa automatiska tankar 

(Hayes et al., 2011). Det har hävdats att dessa interventioner riskerar att leda till 

undertryckande av tankar, ökade försök till kontroll över inre upplevelser (d.v.s. 

upplevelsemässigt undvikande) och att de stödjer kontexten av bokstavlighet (och därmed 

leder till ökad fusion). Dessa farhågor har inte funnit stöd i den här studien då två av de fyra 

deltagarna som tog del av modulerna för KO faktiskt ökade sin psykologiska flexibilitet till 

följd av behandlingen, och ingen av deltagarna minskade sin psykologiska flexibilitet. För en 

av deltagarna (deltagare 3) var effekten dock inte lika tydlig, och resultaten kan ha påverkats 

av ett extremvärde under baslinjen. Modulerna för KD hade endast effekt på den psykologiska 

flexibiliteten för en av fyra deltagare (deltagare 6). Vi ser inte några tecken på en större 

påverkan på psykologisk flexibilitet hos de som tog del av modulerna för KD än hos de som 

tog del av modulerna för KO, men sådana jämförelser mellan individerna blir spekulativa av 

skäl som tidigare nämnts. 

Vad gäller modulerna för KO så ökade de den psykologiska flexibiliteten hos 

deltagare 2 och 3. Detta visar att kognitiv omstrukturering kan öka den psykologiska 

flexibiliteten hos personer med social fobi. Företrädare för traditionell KBT har föreslagit att 

en gemensam mekanism för både KBT och ACT skulle kunna vara att man i båda 

behandlingarna närmar sig tankar som man tidigare undvikit (d.v.s. exponering för tankar; 

Arch & Craske, 2008). Från ACT:s håll har man uttryckt skepsis inför en sådan 

konceptualisering, eftersom det innebär att exponering endast betyder att närma sig något, 

vilket inte är en vetenskaplig definition av exponering utan enbart en semantisk definition 
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(Hayes, 2008). Med detta i åtanke skulle en förklaring utifrån KBT till att modulerna för KO 

ökade den psykologiska flexibiliteten för två av deltagarna kunna vara att de exponerat sig för 

tankar som de tidigare undvikit. Från ett ACT-perspektiv skulle resultaten kunna förklaras av 

att man bara genom att observera sina tankar, vilket är ett nödvändigt steg innan man kan 

utmana tankarna, får distans till tankarna, upplever tankarna som just tankar och därmed 

defusionerar sig från tankeinnehållet. Detta borde i sådana fall leda till en viss ökning av den 

psykologiska flexibiliteten eftersom defusion är en av de sex processerna som utgör 

psykologisk flexibilitet. Med andra ord skulle det kunna tänkas att effekten av kognitiv 

omstrukturering på psykologisk flexibilitet medieras av kognitiv defusion, men detta är en 

fråga för framtida forskning. 

En av deltagarna som tog del av modulerna för KO (deltagare 2) uttryckte vid det 

avslutande behandlingssamtalet att hon inte upplevde att det var lika farligt om hon upplevde 

ångest längre. Hon gjorde det hon ville göra och om ångesten ökade så upplevde hon inte det 

som ett lika stort problem längre. Detta påminner mycket om acceptans så som det definieras i 

ACT. En förklaring till den ökade psykologiska flexibiliteten hos deltagare 2 skulle kunna 

vara att hon mer eller mindre på egen hand kommit till insikt om att hon inte behöver 

kontrollera sina inre upplevelser, och på så vis har praktiserat acceptans trots att det inte 

uttryckligen lärts ut i modulerna för KO. På liknande sätt uttryckte en av deltagarna som tog 

del av modulerna för KD (deltagare 6) vid det avslutande samtalet att hon brukade ifrågasätta 

negativa automatiska tankar när hon befann sig i sociala situationer som väckte rädsla (t.ex. 

att tänka att även fast det känns som att hon rodnar så behöver det inte vara sant). 

Deltagare 6 ökade sin psykologiska flexibilitet trots att hon utmanade sina tankar, 

vilket egentligen inte är i linje med innehållet i modulerna för KD. Deltagare 2 ökade sin 

psykologiska flexibilitet trots eller tack vare att hon anammade acceptans snarare än kognitiv 

omstrukturering. Detta visar hur komplexa dessa processer är och hur olika personer kan ta till 
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sig samma material på olika sätt baserat på sina personliga erfarenheter och sin historia. Ett 

intressant område för framtida forskning vore att undersöka vilka personliga egenskaper som 

påverkar utfallet och ifall vissa personer är mer lämpade för en mer acceptansinriktad 

behandling medan andra kanske är mer lämpade för en behandling som är inriktad på 

strategier för kontroll av symtom. 

Sammanfattningsvis ökade modulerna för KD den psykologiska flexibiliteten för en 

av fyra deltagare och modulerna för KO ökade den psykologiska flexibiliteten för två av fyra 

deltagare (även om resultatet var något osäkert för deltagare 3). För deltagare 2 och deltagare 

6 så tydde den kvalitativa informationen på att de anammade principer från den behandlingen 

som de inte hade tagit del av, vilket väcker tankar kring hur personliga egenskaper påverkar 

lämpligheten för ACT eller KBT. Farhågorna om att modulerna för KO skulle leda till 

minskad psykologisk flexibilitet fann inte stöd. 

Har modulerna för kognitiv defusion och modulerna för kognitiv omstrukturering 

någon effekt på kognitiv defusion?  

ACT bygger på principer från Relational Frame Theory (RFT), som är en modern 

beteendeanalytisk teori om mänskligt språk och hur det påverkar oss (Törneke, 2009). Inom 

ACT är fusion ett centralt begrepp. Om en person är i fusion med sina tankar innebär det att 

tankarna styr personens beteende. Beteendet kontrolleras då av verbala relationsinramningar, 

alltså vår mänskliga förmåga att härleda relationsresponser mellan stimuli. Vi kan i och med 

detta även föra över funktioner av rädsla och undvikande från en situation till en annan, så 

kallad verbal överföring av stimulusfunktioner, trots att situationerna kanske egentligen har 

ganska lite gemensamt. Inom ACT menar man att språket och vår förmåga till verbal 

överföring av stimulusfunktioner ökar vår kontaktyta med lidande. Kognitiv defusion är en av 

de sex grundprocesserna inom ACT och innebär att man istället för att se utifrån tankarna ska 

se på tankarna och därmed tillfälligt tappa kontakten med ordens innebörd. På detta sätt 



DEFUSION OCH OMSTRUKTURERING FÖR SOCIAL FOBI [91] 

 

minskar då den verbala överföringen av stimulusfunktioner. Defusion är alltså ett övergående 

tillstånd, som syftar till att personen ska ha ett alternativ till att låta sig kontrolleras av sina 

tankar i situationer när tankarna inte hjälper personen att leva efter sina personliga värden.  

Ett syfte med den här studien var att se om modulerna för KD och KO hade någon 

effekt på kognitiv defusion hos deltagarna. Som redan beskrivits ovan har företrädare för 

ACT väckt kritik mot interventioner som syftar till att utmana negativa automatiska tankar 

och menat att dessa på sikt kan leda till ökad kognitiv fusion. Detta styrks inte i vår studie. 

Tvärtom visar resultaten att både modulerna för kognitiv defusion och modulerna för kognitiv 

omstrukturering kan leda till defusion (för två av fyra deltagare som fått KD och för tre av 

fyra deltagare som fått KO). Ökningen var dock liten för båda deltagarna som fått KD och 

inte bestående för en av deltagarna som fått KO. För en av deltagarna som fått KD och ej fick 

någon effekt (deltagare 7) visade dock den kvalitativa datan att deltagaren använt sig av 

defusionsövningarna både i samband med exponeringar och för att hantera smärtsamma 

minnen, och kunnat vara i upplevelserna utan att låta dem påverka henne. Det är oklart varför 

detta inte gett utslag på fusionsmåttet. Det kan vara så att personen blivit mer och mer 

uppmärksam på sina symtom och att skattningarna av dem därmed ökat. Om detta är fallet är i 

så fall skattningarna under baslinjen för låga. Ingen av behandlingarna ledde till ökad fusion. 

Resultaten styrker vår integrativa hypotes om att kognitiv defusion kan vara en gemensam 

mekanism för de båda behandlingarna. Resultaten styrker också den tidigare studie som visat 

att kognitiv defusion även är en viktig process i traditionell KBT (Arch et al., 2012).  

En anledning till att modulerna för KD inte ledde till en större ökning av graden av 

defusion än modulerna för KO, trots att man sett detta i en tidigare studie (Arch et al., 2012), 

skulle kunna vara att det guidade självhjälpsformatet inte lämpar sig väl för att påverka 

deltagarnas grad av defusion. Den forskning som finns på defusionsinterventioner är gjord i 

experimentella laboratoriestudier och studier av individualpsykoterapi. Det skulle kunna vara 
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så att kognitiv defusion ligger så långt ifrån folkpsykologin i vår kultur, som till stor del är 

fokuserad på kontroll av inre upplevelser exempelvis genom s.k. “positivt tänkande”. Detta 

kan tänkas leda till att man behöver mer stöd i att lära sig kognitiv defusion än vad en 

självhjälpsbehandling kan erbjuda.  

Sammanfattningsvis ledde båda behandlingarna till defusion.  Kritiken om att kognitiv 

omstrukturering skulle leda till ökad fusion styrks inte. Istället styrks studiens hypotes om att 

kognitiv defusion kan vara en gemensam mekanism inom båda behandlingarna. 

Har modulerna för kognitiv defusion och modulerna för kognitiv omstrukturering 

någon effekt på frekvensen av negativa automatiska tankar och trovärdigheten hos de 

negativa automatiska tankarna?    

Kognitiv omstrukturering är en intervention som syftar till att förändra och verklighetsanpassa 

negativa automatiska tankar (Arch & Craske, 2008). Baserat på en sådan definition av 

kognitiv omstrukturering borde de negativa automatiska tankarna (NAT) minska i 

trovärdighet och frekvens om interventionen har den effekten som teorierna påstår. Ett av 

syftena med den här studien var att undersöka om modulerna för KD och modulerna för KO 

påverkar frekvensen och trovärdigheten av NAT. 

Resultaten visar att KD kan leda till sänkt frekvens och trovärdighet av NAT (för en 

och samma av de fyra deltagarna). För deltagare 9 minskade trovärdigheten hos NAT men det 

skedde ingen förändring av frekvensen av NAT. Resultaten visar också att KO kan leda till 

sänkt frekvens och trovärdighet av NAT (för en och samma av de fyra deltagarna). 

I den här studien ser vi inte några tecken på att modulerna för KO minskat frekvensen 

och/eller trovärdigheten hos NAT i en högre utsträckning av vad modulerna för KD gör, men 

dessa jämförelser blir spekulativa av skäl som tidigare nämnts. Det kan konstateras att en 

minoritet av deltagarna som tog del av modulerna för KO fick en minskad frekvens och 

trovärdighet hos NAT under B-fasen, men det går inte att utesluta att omstruktureringen ändå 
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haft en fördröjd effekt i kombination med exponeringen för resten av deltagarna. Forskningen 

kring de kognitiva interventionernas roll inom KBT är motstridig. Tidigare komponentstudier 

har inte funnit någon interaktionseffekt av KO i kombination med exponering, utan snarare 

sett att KO inte tillför något utöver effekten av enbart exponering (Longmore & Worrell, 

2007; Feske & Chambless, 1995). Det motsatta har också konstaterats i en metaanalys 

(Taylor, 1996), d.v.s. att kognitiv omstrukturering och exponering i kombination har 

signifikant större effekt än enbart exponering. 

Bland deltagarna som tog del av modulerna för KD skedde en minskning av 

trovärdigheten hos NAT för två av fyra deltagare och frekvensen av NAT minskade för en av 

fyra deltagare. I ACT vill man genom defusion minska tankarnas makt över beteendet, och 

enligt ACT/RFT så behöver inte frekvensen av tankarna eller attityderna kring tankarnas 

sanningshalt förändras för att man ska kunna minska tankarnas påverkan på beteendet. En 

sekundär effekt av defusion kan dock vara att tankarna upplevs som mindre viktiga, vilket kan 

förändra frekvensen och trovärdigheten hos tankarna. I den här studien ser vi att modulerna 

för KD kan minska frekvensen och trovärdigheten hos NAT för vissa personer, även om detta 

som sagt inte anses vara målet med interventionen enligt ACT. 

Modulerna för KD minskade trovärdigheten hos NAT för två av fyra deltagare, och 

modulerna för KD minskade även frekvensen av NAT för en av fyra deltagare. Modulerna för 

KO minskade trovärdigheten och frekvensen av NAT för en deltagare, och hade ingen 

tolkningsbar effekt för övriga deltagare. Modulerna för KD kan alltså påverka frekvens och 

trovärdighet hos NAT även om detta inte anses vara viktigt för behandlingsutfallet inom 

ACT. Modulerna för KO minskade frekvens och trovärdighet för NAT för en deltagare, och 

hade alltså inte någon effekt på frekvens eller trovärdighet för majoriteten av deltagarna.  
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Svagheter och styrkor 

Som nämnts tidigare har studiens design vissa svagheter som kan ha påverkat resultaten för 

alla deltagare gällande samtliga frågeställningar. En SCED bör främst användas för att 

generera hypoteser vid ett område som inte är så väl beforskat (Barlow et al., 2008), eftersom 

det finns brister i den externa validiteten i denna design. Analyserna av resultaten som gjorts i 

den här studien har främst varit visuella, med undantag för percentage of nonoverlapping data 

(PND), vilket ökar risken för godtycklighet i analysen. De två författarna i studien har dock 

först analyserat graferna var för sig, och sedan jämfört och diskuterat analyserna för att öka 

interbedömarreliabiliteten.  

I en SCED är det också viktigt att varje fas är tillräckligt lång för att resultaten ska 

hinna visa sig (Barlow et al., 2008).  I denna studie har behandlingsfaserna B och BC 

respektive varat under fyra veckor. Det kan väckas tvivel kring om deltagarna kunnat 

ifrågasätta och korrigera sina kognitioner alternativt ändra sitt förhållningssätt till dem under 

denna korta tid. I en studie som jämfört internetbaserad guidad och icke-guidad 

självhjälpsbehandling i KBT för social fobi med en kontrollgrupp visades signifikanta 

skillnader i effekter på LSAS-SR mellan de två behandlingsgrupperna och väntelistegruppen 

först efter sex veckor. Redan efter fyra veckor hade dock mer än hälften av 

behandlingseffekten som uppmätts vid eftermätningen visat sig för behandlingsgrupperna 

(Furmark et al., 2009). Risken finns alltså att det i vår studie uppkommit en latens i 

behandlingseffekter som innebär att effekterna från B-faserna fördröjts till BC-faserna. För att 

kontrollera för detta hade ett uppehåll i behandlingen på exempelvis två veckor kunnat sättas 

in mellan B-och BC-faserna. Detta var tyvärr inte möjligt i denna studie på grund av de 

tidsmässiga ramarna.  

Samtliga formulär, förutom SCID-I F-modulen, som använts i denna studie har varit 

självskattningar. Helst ska data som samlas in vara observerbar för andra och inte bara bestå 
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av självskattningar, eftersom det annars inte går att kontrollera hur väl skattningarna stämmer 

överens med verkligheten (Barlow et al., 2008). Upplevelser och tillstånd som t.ex. ångest, 

fusion och psykologisk inflexibilitet är dock svåra att mäta på annat sätt än via 

självskattningar. Att denna studie nästan enbart har använt sig av självskattningar får ändå 

anses vara en svaghet och ett hot mot den interna validiteten, eftersom resultaten kunnat 

påverkas av både social önskvärdhet och ankareffekten. Ankareffekten innebär en tendens till 

att låta t.ex. en förhandsuppfattning styra hur man tänker utan att låta ny information påverka 

(Edvardsson, 2008). I fallet med skattningarna skulle då en uppfattning hos deltagarna av att 

de har stora eller små problem inom ett område inte omvärderas, trots att behandlingen skulle 

ha kunnat påverka symtomen i någon riktning. Andra hot mot den interna validiteten är 

uttröttningseffekten, det vill säga att mängden formulär som fyllts i under studien kan ha lett 

till att formulären under senare delen av behandlingen har fyllts i med mindre eftertanke än 

tidigare under behandlingen. Att vissa skattningar ökat under både baslinjerna och 

behandlingsfaserna behöver inte bero på att symtomen i sig har förvärrats. En möjlig 

förklaring till ökningarna kan istället vara att deltagarna blivit mer uppmärksamma på sina 

beteenden och därmed upplevt en ökad frekvens eller styrka av de olika måtten som 

mätts.  Att en så kallad spontan förbättring kan ske redan under baslinjen kan istället vara en 

placeboeffekt, då symtomen upplevs minska som en effekt av att deltagarna vet att de snart 

ska få behandling för sina problem (Barlow et al., 2008). 

I så stor utsträckning som möjligt har veckomätningarna av formulären AAQ-2, CFQ-

13, SCQ och LSAS-SR fyllts i och rapporterats på torsdagar. Vissa avvikelser från detta har 

dock inträffat, men de anses inte ha kunnat påverka slutresultatet nämnvärt.  

Det finns en nyare upplaga av formuläret AAQ-2 än det som använts i studien. I den 

nyare upplagan har tre av de ursprungliga påståendena tagits bort och inga nya påståenden har 



DEFUSION OCH OMSTRUKTURERING FÖR SOCIAL FOBI [96] 

 

tillkommit. Detta bör därför inte påverka måttets psykometriska egenskaper i någon större 

utsträckning.  

Samtliga deltagare i studien är kvinnor. Sex av de nio deltagarna som började 

behandlingen är mellan 22 och 25 år gamla och samtliga av dessa sex deltagare är studenter. 

Den begränsade variationen i stickprovets demografiska egenskaper kan påverka till vilken 

grad resultaten kan generaliseras till män, andra åldrar samt andra sysselsättningar. 

Rekryteringsförfarandet i form av affischer på Örebro universitet, annons i studenttidningen 

Lösnummer samt radannons på Nerikes Allehandas nätupplaga kan också begränsa hur 

representativa de deltagare som anmält sitt intresse för studien är för populationen av 

människor med social fobi. Studenttidningen Lösnummer samt affischer på Örebro universitet 

har endast genererat sökande i form av studenter. Studenter är inte representativa för 

populationen av människor med social fobi på grund av att alla därmed är under 

eftergymnasial utbildning. Behandlingssamtalen har också visat att de deltagare som varit 

studenter har haft större svårigheter att kunna ta till sig och arbeta med allt material under 

veckorna än övriga deltagare. En möjlig tolkning är att behandlingsmodulerna i stor grad 

påmint om vanliga studier och att det därmed blivit för mycket för dessa deltagare att läsa och 

arbeta med samtidigt. Tillgängligheten av radannonsen på Nerikes Allehandas nätupplaga kan 

däremot ses som en styrka och öka stickprovets representativitet för populationen av 

människor med social fobi.  

Som i alla studier kan det också spekuleras kring svårighetsgraden i symtom hos de 

deltagare som väljer att söka hjälp och om de är representativa för den kliniska populationen 

med social fobi i allmänhet. Jämfört med befintliga svenska normer för formuläret LSAS-SR i 

en klinisk population med social fobi visar vårt stickprov att fem av åtta deltagare låg inom en 

standardavvikelse från medelvärdet gällande social rädsla/ångest före behandlingen. Deltagare 

5, 6 och 7 låg mer än en standardavvikelse under medelvärdet i jämförelse med de svenska 
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normerna. Gällande socialt undvikande låg också fem av åtta deltagare inom en 

standardavvikelse från medelvärdet. Deltagare 2, 5 och 6 låg mer än en standardavvikelse 

under medelvärdet i jämförelse med de svenska normerna. För deltagare 5, 6 och 7 kan det 

faktum att de låg mer än en standardavvikelse under medelvärdena i jämförelse med svenska 

normer till viss del förklara att ingen av dessa deltagare fått en betydande förbättring av sina 

symtom, då de redan kan ha uppnått en så kallad golveffekt. Vårt stickprovs sammanlagda 

medelvärde före behandlingen på båda delskalorna (Rädsla/ångest: 32,4; Undvikande: 

25,3) hamnar inom en standardavvikelse från medelvärdet från de svenska kliniska normerna 

(Rädsla/ångest: 36,9, sd 12,1; Undvikande: 31,6, sd 11,3). Vårt stickprov stämmer alltså väl 

överens med de svenska normerna och är därmed representativt för den kliniska populationen 

med social fobi.  

Intentionen har varit att de två olika behandlingarna i studien ska vara så jämförbara 

som möjligt gällande innehåll och utformning. Modulerna har haft samma upplägg och 

avhandlat liknande teman, men utifrån respektive behandlings teori och sätt att arbeta med 

problemen. Vissa skillnader i behandlingarna finns dock som kan ha påverkat resultaten. 

Modulerna för KD har innehållit vissa övningar som kan vara svåra att ta till sig om de enbart 

skulle presenteras i textform. För att underlätta arbetet med dessa övningar har ljudfiler 

spelats in som komplement till övningarna i skrift och deltagarna har själva fått välja på vilket 

sätt de ville arbeta med övningarna. Modulerna 2, 3 och 4 för KD har dessutom innehållit en 

mindre textmängd än motsvarande moduler för KO. Ljudfilerna tillsammans med en mindre 

arbetsbörda kan ha lett till att modulerna för KD har varit lättare att ta till sig än modulerna 

för KO och kan därmed ha lett till ett bättre resultat för de deltagare som tagit del av 

modulerna för KD. Å andra sidan kan den större textmängden i modulerna för KO vara en 

fördel eftersom modulerna därmed kan ha förmedlat mer information än modulerna för KD. 
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Detta skulle då kunna ha lett till ett bättre resultat för de deltagare som tagit del av modulerna 

för KO. 

Studiens design har också vissa styrkor som är värda att nämnas. Multipla baslinjer 

har använts, vilket är en styrka då flera olika beteenden kan mätas samtidigt hos olika 

deltagare, och detta gör att man kan kontrollera för hot mot den interna validiteten så som 

historia och mognad. En SCED med multipla baslinjer är alltså en experimentell design som 

möjliggör resonemang kring kausala samband. Man kan även se hur beteendena förhåller sig 

till varandra under behandlingens gång hos en och samma deltagare (Barlow et al., 2008). De 

nio deltagare som påbörjade behandlingen randomiserades till de tre betingelserna (1) 

behandling i form av KD eller KO (2) behandlingsstart 20130308 eller 20130315 och (3) 

behandlare Christoffer Hallberg eller Johanna Wallander. Att randomisera på detta sätt ökar 

den interna validiteten, det vill säga att det minskar risken att individerna i de två 

betingelserna skiljer sig från varandra på att systematiskt sätt vid behandlingsstarten 

(Svartdal, 2001) och de förskjutna baslinjerna innebär att deltagarna förutom att vara sin egen 

kontroll även kan vara kontroller för de andra deltagarna. Att randomisering utfördes anses 

alltså vara en styrka, även om det låga antalet deltagare utgör en risk för att randomiseringen 

inte är helt tillförlitlig. Randomiseringen matchades inte, men en genomgång i efterhand av 

deltagarnas sammanlagda poäng på SPSQ visade att deltagarna blev jämnt fördelade 

angående svårighetsgrad på SPSQ.  Eftersom cut off-poäng på MADRS-S användes som 

exklusionskriterier behövdes inte en matchad randomisering gällande detta mått. 

Bedömningen gjordes att skattningar under cut off-värdena inte borde påverka deltagarnas 

inlärningsförmåga nämnvärt och därmed ej påverka behandlingsresultaten. 

Slutsatser och förslag till framtida forskning 

Resultaten väcker frågor för framtida forskning. En sådan fråga är hur personliga egenskaper 

modererar effekten av KO och KD på olika former av psykisk ohälsa, t.ex. social fobi. Det 
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skulle kunna vara så att personer som redan använder sig av strategier för kontroll har lättare 

att ta till sig KO och därför svarar bättre på en sådan behandling. Alternativt är det dessa 

individer som verkligen behöver få distans till sina tankar och en ökad acceptans inför sina 

inre upplevelser. Vice versa skulle även kunna tänkas gälla för personer som aldrig utmanar 

sina negativa automatiska tankar och grundantaganden. Det behövs alltså mer kunskap om hur 

personliga egenskaper påverkar lämpligheten för en person att behandlas med ACT och KBT. 

Slutligen visar den här studien att KBT och ACT inte enbart påverkar de processer 

som teorierna predicerar utan även processer från “den andra” teorin. Det finns endast en 

randomiserad och kontrollerad studie som jämför medierande faktorer mellan ACT och KBT 

(Arch et al., 2012). Framtida studier behöver analysera vilka processer och komponenter i KD 

och KO som medierar behandlingseffekten. Detta skulle på sikt kunna leda till att centrala 

transdiagnostiska processer identifieras som är gemensamma för ACT och KBT, vilket skulle 

kunna vara ett steg på vägen mot ett utbyte och ett ökat samarbete mellan dessa 

behandlingsformer. Dock så kommer detta kräva att man har en ödmjuk inställning till sin 

egen kunskapsteoretiska grundsyn samtidigt som man respekterar skillnaderna i den andres 

kunskapsteoretiska grundsyn och ser dessa som en tillgång. Istället för att leka herre på täppan 

på sin egen teoretiska kulle kan man tillsammans utforska det gemensamma berget som de 

transdiagnostiska processerna utgör. Detta skulle kunna leda till ett utbyte och en viss 

integration mellan fälten. Oavsett om integration kommer vara möjlig eller ej så hoppas vi på 

ett paradigmskifte från ett alltför ensidigt fokus på forskning kring behandlingspaket för 

specifika diagnoser till transdiagnostisk processforskning. Om forskningen dessutom görs mer 

i kliniska miljöer på mer heterogena och komorbida patientgrupper så skulle det öka den 

ekologiska validiteten. Ett ökat fokus på transdiagnostiska processer och ekologisk validitet 

tror vi skulle kunna leda den kliniska psykologin framåt. 
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