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Sammanfattning 

 

Under adolescensen sker en ökning i både social ångest och 

användningen av vissa emotionsregleringsstrategier. Tidigare forskning 

har associerat oro, ruminering och undantryckande till utveckling av 

symtom på depression och ångest. Syftet med vår studie var dels att 

undersöka könsskillnader i prevalens av social ångest på olika nivåer och 

könsskillnader i användning av emotionsregleringsstrategierna oro, 

ruminering och undantryckande. Vidare ville vi separat för pojkar och 

flickor undersöka dessa strategier som prediktorer för social ångest och 

som moderatorer i sambandet mellan social ångest och senare depressiva 

symtom. Studien använde en longitudinell design med data från 2268 

högstadieungdomar insamlad vid två mättillfällen. Resultatet visar att 

prevalensen av social ångest var högre bland flickor. Flickor uppvisade 

även högre nivåer av oro och ruminering, medan pojkar rapporterade 

högre nivåer av undantryckande. Oro predicerade en ökning i social 

ångest för båda könen, medan ruminering var en prediktor enbart för 

pojkar och undantryckande enbart för flickor. Ruminering var den enda 

emotionsregleringsstrategin som uppvisade en modererande effekt. 

Sambandet mellan social ångest och depressiva symtom var positivt och 

signifikant vid medelhöga och höga, men inte vid låga nivåer av 

ruminering. Sammantaget indikerar vår studie att emotionsreglering har 

betydelse i utveckling av emotionella problem och därmed kan vara ett 

område för förebyggande åtgärder. 
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Social anxiety and emotion regulation among adolescents: 

Gender differences in prevalence and in predictive and moderating effects of worry, rumination 

and suppression over time
1
 

 

Johan Ekberg & Carl Rosén 

 

Örebro University 

 

Abstract 

 

During adolescence, there is an increase in both social anxiety and the use 

of certain emotion regulation strategies. Previous research has associated 

worry, rumination and expressive suppression to the development of 

symptoms of depression and anxiety. The aim of our study was to 

examine gender differences in the prevalence of social anxiety at various 

levels and gender differences in the use of the emotion regulation 

strategies worry, rumination and suppression. Furthermore, for boys and 

girls separately, we aimed to explore these strategies as predictors of 

social anxiety and as moderators of the relationship between social 

anxiety and later depressive symptoms. The study used a longitudinal 

design with data from 2268 high school adolescents collected at two time 

points. Results show that the prevalence of social anxiety was higher 

among girls. Girls also showed higher levels of worry and rumination, 

while boys reported higher levels of suppression. Worry predicted an 

increase in social anxiety for both sexes, while rumination was a predictor 

for boys only and suppression for girls exclusively. Rumination was the 

only emotion regulation strategy which showed a moderating effect. The 

relationship between social anxiety and depressive symptoms was positive 

and significant at medium and high, but not at low levels of rumination. 

Overall, our study indicates that emotion regulation is important in the 

development of emotional problems and therefore can be an area for 

preventive interventions. 

 

Keywords: Social anxiety, emotion regulation, rumination, worry, 

suppression, adolescence  

 
1
Psychology, Master’s Thesis, Spring 2016. Supervisor: Maria Tillfors 

  

 

 

 

 

 



SOCIAL ÅNGEST OCH EMOTIONSREGLERING HOS UNGDOMAR 3 
 

 

 

 

Tack  

 

Maria för extern emotionsreglering, 

 

Hispangänget för många skratt och värdefullt stöd i SPSS-frustrationen  

 

och alla ungdomar som gjort uppsatsen möjlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOCIAL ÅNGEST OCH EMOTIONSREGLERING HOS UNGDOMAR 4 
 

 

Innehållsförteckning 

Social ångest och emotionsreglering hos ungdomar: Könsskillnader i prevalens samt i 

predicerande och modererande effekter av oro, ruminering och undantryckande över tid ............. 6 

Social ångest ................................................................................................................................. 6 

Prevalens, könsskillnader och debutålder ................................................................................. 8 

Komorbiditet hos ungdomar med social ångest  .................................................................... 10 

Emotioner och emotionsreglering .............................................................................................. 10 

Maladaptiv emotionsreglering .................................................................................................... 12 

Oro .......................................................................................................................................... 13 

Ruminering ............................................................................................................................. 13 

Undantryckande ...................................................................................................................... 14 

Emotionsreglering vid social ångest .......................................................................................... 14 

Emotionsreglering och utveckling av psykisk ohälsa  ............................................................... 16 

Emotionsreglering och adolescensen  ........................................................................................ 17 

Emotionsreglering som länk i sambandet mellan social ångest och depressiva symtom  ......... 20 

Sammanfattning av tidigare forskning ....................................................................................... 21 

Syfte och frågeställningar ........................................................................................................... 23 

Metod ............................................................................................................................................. 23 

Design ......................................................................................................................................... 23 

Deltagare .................................................................................................................................... 24 

Urval för dataanalyser ............................................................................................................ 24 

Bortfallsanalys ........................................................................................................................ 24 

Procedur ..................................................................................................................................... 25 

Etik ............................................................................................................................................. 25 

Mätinstrument ............................................................................................................................ 26 

Social ångest ........................................................................................................................... 26 

Depressiva symtom ................................................................................................................ 27 

Oro .......................................................................................................................................... 28 

Ruminering ............................................................................................................................. 28 

Undantryckande ...................................................................................................................... 29 

Statistiska analyser ..................................................................................................................... 29 

Resultat .......................................................................................................................................... 32 

Fråga 1: Prevalens av social ångest ............................................................................................ 32 

Fråga 2: Könsskillnader i social ångest, depressiva symtom och emotionsregleringsstrategier 33 



SOCIAL ÅNGEST OCH EMOTIONSREGLERING HOS UNGDOMAR 5 
 

Fråga 3: Bivariata samband mellan social ångest, depressiva symtom och 

emotionsregleringsstrategier  ..................................................................................................... 34 

Fråga 4: Emotionsregleringsstrategier som prediktorer för social ångest .................................. 36 

Fråga 5: Emotionsregleringsstrategier som moderatorer i sambandet mellan social ångest och 

depressiva symtom ..................................................................................................................... 38 

Diskussion ...................................................................................................................................... 41 

Resultatdiskussion ...................................................................................................................... 41 

Diskussion av studiens styrkor och begränsningar .................................................................... 51 

Sammanfattning och avslutande kommentar ............................................................................. 52 

Referenser ...................................................................................................................................... 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOCIAL ÅNGEST OCH EMOTIONSREGLERING HOS UNGDOMAR 6 
 

Social ångest och emotionsreglering hos ungdomar: Könsskillnader i prevalens samt i 

predicerande och modererande effekter av oro, ruminering och undantryckande över tid 

Under de tidiga tonåren blåser förändringens vindar i full styrka. Pubertetens dramatiska 

kroppsliga förändringar sammanfaller vanligen med byte av skolklass och individen exponeras 

för en rad nya miljöer och sociala situationer. Betydelsen av kamrater ökar och likaså 

självmedvetenheten. Aldrig tidigare eller senare har det varit så viktigt hur en framstår inför och 

blir bedömd av andra. Utifrån dessa krav är det tänkbart att tonåren är en särskilt jobbig tid för 

individer som har rädslor i sociala situationer. Psykisk ohälsa hos unga har rapporterats öka under 

1990- och 2000-talet, och har kopplats till ökad risk för fortsatt psykisk sjukdom, högre dödlighet 

och svårigheter att etablera sig i vuxenvärlden med arbete och försörjning (Socialstyrelsen, 

2013). Därför är det väsentligt att veta mer om vad som ligger bakom att de tidiga tonårens 

vindar får vissa på fall medan andra klarar sig bättre. Vår uppsats kommer därför att undersöka 

vilken betydelse hanteringen av de tidiga tonårens känsloliv har för ungdomars utveckling av 

social ångest och depressiva symtom. 

Social ångest 

Social ångest kännetecknas av en stark rädsla eller ångest för sociala situationer där det 

finns en risk att individen blir utsatt för kritisk granskning av andra. Det kan handla om sociala 

interaktioner, att framträda offentligt framför andra, samt att bli iakttagen av andra i vardagliga 

situationer. Till den sociala ångesten hör också en fruktan hos individen att symtom på ångesten 

ska märkas, eller en rädsla att personen ska bete sig på ett sätt som leder till negativa omdömen 

hos andra (American Psychiatric Association, 2013). Ifall detta blir ett stort problem i en individs 

liv kan den kliniska diagnosen socialt ångestsyndrom ställas, tidigare benämnd social fobi. 

Kriterier för denna diagnos innefattar att personen även undviker sociala situationer helt eller 

delvis på grund av sin ångest, att rädslan eller undvikandet orsakar kliniskt signifikant lidande 

eller försämrad funktion i vardagslivet, samt att besvären har förekommit i sex månader eller 
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längre. För att diagnosen ska uppfyllas så ska det även vara tydligt att rädslan eller ångesten inte 

står i proportion till det faktiska hotet i den sociala situationen. En diagnostisk specifikation, 

enbart framträdande, kan göras ifall den sociala ångesten enbart gäller att tala eller uppträda 

offentligt (American Psychiatric Association, 2013). 

En viktig fråga är om personer med socialt ångestsyndrom ska ses som en kvalitativt 

distinkt grupp, eller om social ångest är ett kontinuerligt fenomen som existerar i olika grader hos 

en stor del av befolkningen. Forskningen verkar stödja den sistnämnda uppfattningen, då det i 

många studier framgått att rädsla för och undvikande av sociala situationer inte är något ovanligt, 

och att gränsen för när det blir kliniskt relevant i viss mån kan anses vara godtycklig (Furmark et 

al., 1999; Rapee & Spence, 2004). Furmark (2002) beskriver social ångest som en 

normaldistribuerad variabel, där de som fått diagnosen socialt ångestsyndrom befinner sig i 

ytterkanten av en sådan distribution, och menar att det är i princip omöjligt att dra en tydlig gräns 

för när den sociala ångesten blir något patologiskt. Detta synsätt innebär att det rimligtvis finns 

en subklinisk gråzon mellan ”normal” och klinisk social ångest där människor lider av sin sociala 

ångest till viss del, men utan att fullt ut uppfylla diagnoskriterierna. Det har också visat sig att 

gruppen med individer som upplever stark rädsla i en eller flera sociala situationer är klart större 

än den grupp som enbart når upp till kriterierna för socialt ångestsyndrom (Furmark et al., 1999; 

Furmark, 2002). 

Det går alltså inte att dra likhetstecken mellan hög social ångest och diagnosen socialt 

ångestsyndrom, utan det handlar enbart om att det finns en stark association mellan dessa två. 

Vissa individer med hög ångest och rädsla i sociala situationer kan ändå leva normala liv utan att 

det blir ett stort handikapp, samtidigt som det finns människor med en förhållandevis lägre grad 

av rädsla i sociala situationer, men som ändå upplever att det blir ett stort hinder i deras dagliga 

liv och som därmed uppfyller kriterierna för diagnosen (Rapee & Spence, 2004). 
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Prevalens, könsskillnader och debutålder. Prevalensen för socialt ångestsyndrom skiftar 

mycket mellan olika studier. En stor europeisk undersökning (N = 18980) visade en 

punktprevalens på 4,4 % bland personer från 15 år och uppåt (Ohayon & Schatzberg, 2010). En 

stor amerikansk studie uppvisade en årsprevalens hos vuxna på 6,8 % (Ruscio et al., 2008). Vid 

undersökning av livstidsprevalens har nivåer uppmätts på mellan 7 och 13 % av befolkningen i 

västerländska samhällen (Furmark, 2002). I en studie av Furmark med kollegor (1999) som mätte 

punktprevalens i den generella svenska befolkningen så uppnådde dock hela 15,6 % kriterierna 

för diagnosen. Den högsta andelen av personer med socialt ångestsyndrom har man genom åren 

funnit hos äldre tonåringar och unga vuxna (Gren-Landell et al., 2009b).  

Stora skillnader i prevalens finns också mellan olika studier på ungdomar i tonåren. I en 

färsk amerikansk undersökning har livstidsprevalens hos ungdomar i denna ålder uppmätts till 9 

% (Burstein et al., 2011) medan nordiska studier visat årsprevalens på 3,2 % (Ranta, Kaltiala-

Heino, Rantanen & Marttunen, 2009) och punktprevalens på 4,4 % (Gren-Landell et al., 2009b). 

Enligt en stor tysk studie på ungdomar i åldern 12-17 år hade denna åldersgrupp en 

livstidsprevalens på endast 1,6 % med socialt ångestsyndrom (Essau, Conradt & Petermann, 

1999). Skillnaderna kan förutom olika prevalensberäkningar även ha att göra med att olika 

kriterier och undersökningsmetoder har använts i olika studier (Furmark, 2002).  

Eftersom det varit svårt att bilda en generell uppfattning om gränsen för kliniskt relevanta 

nivåer av social ångest, så har allt fler börjat redovisa förekomst av social ångest på olika nivåer. 

Gren-Landell med kollegor (2009b) fann att prevalensen hos ungdomar på 4,4 % för själva 

diagnosen ökade till 6,3 % när kravet på sex månaders varaktighet togs bort, och steg ytterligare 

till 13,8 % när frågan gällde enbart stark social rädsla i minst en situation. Andra studier har 

uppvisat ännu högre prevalenstal för enbart stark rädsla i minst en social situation, till exempel 

24,1 % hos vuxna amerikaner (Ruscio et al., 2008) och hela 47,2 % hos tyska ungdomar (Essau, 
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Conradt & Petermann, 1999). Att tala eller prestera inför en grupp människor verkar vara den 

enskilt vanligaste sociala rädslan (Gren-Landell et al., 2009b).   

När det gäller könsskillnader i prevalens är den generella bilden bland vuxna och äldre 

ungdomar att socialt ångestsyndrom är något vanligare hos kvinnor, med en prevalens som ligger 

1,5 till 2 gånger högre än hos männen (Furmark et al., 1999; Turk et al., 1998). För ungdomar i 

åldern 12-17 år har forskning visat väldigt olika resultat, från inga skillnader alls mellan könen 

(Ranta et al., 2009) till en dubbel prevalens hos flickor (Essau et al., 1999; Wittchen, Stein & 

Kessler, 1999), ända upp till en tredubbelt större prevalens hos flickor (Gren-Landell et al., 

2009b). Ranta med kollegor (2009) menar att avsaknaden av könsskillnader i prevalens i deras 

studie kan bero på att de hade många unga i åldern 12-14 i sitt urval, vilket är strax innan den 

ålder då framförallt flickor börjar utveckla social ångest i allt större grad (Costello, Mustillo, 

Erkanli, Keeler & Angold, 2003). 

Socialt ångestsyndrom debuterar vanligen i åldern 12-16 år (Furmark, 2002; Gren-Landell 

et al., 2009b). Det har visat sig att cirka 80 % av de som har socialt ångestsyndrom i vuxen ålder 

har utvecklat detta innan 18-20 års ålder, och att en tidig utveckling av social ångest ofta är 

relaterat till en starkare och mer generaliserad social rädsla i vuxen ålder (Koyuncu et al., 2015). 

Det verkar som att åldern runt 14 är då den snabbaste utvecklingen av socialt ångestsyndrom 

sker, då flera studier har hittat en tydlig skillnad i prevalens mellan åldersgrupperna 12-13 och 

14-15 (Essau et al., 1999; Ranta et al., 2009). Det har föreslagits att den kognitiva utvecklingen, 

som bidrar till en ökad självmedvetenhet och förmåga att ta andras perspektiv, kan ha en roll för 

den debut som sker i tidiga tonåren (Bokhorst, Westenberg, Oosterlaan & Heyne, 2008). Ett 

annat perspektiv på ökningen av de som uppnår diagnoskriterier är att den sociala ångesten i sig 

inte nödvändigtvis är högre hos tonåringar än hos yngre barn, utan snarare att den blir mer 

påfrestande i den förändrade livssituation som tonåringar möter (Beidel et al., 2007; Rao et al., 

2007).  
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Komorbiditet hos ungdomar med social ångest. Ungdomar i tonåren som uppnår 

kriterierna för socialt ångestsyndrom lider i många fall även av andra psykiska besvär. 

Forskningen visar att 40-60 % av dessa har en eller flera komorbida diagnoser, varav depression, 

specifik fobi och generaliserat ångestsyndrom (GAD) är de vanligaste (Beidel et al., 2007; 

Burstein et al., 2011; Essau et al., 1999; Ranta et al., 2009; Wittchen et al., 1999). När det gäller 

depression så är det 20-30 % av ungdomar med socialt ångestsyndrom som uppnår kriterierna för 

denna diagnos (Essau, 1999; Ranta et al., 2009; Wittchen et al., 1999). En tidig debut av socialt 

ångestsyndrom har också visat sig kunna ha negativa konsekvenser på längre sikt, genom en 

särskilt stor risk att utveckla både depression och andra ångestsyndrom i vuxen ålder (Koyuncu et 

al., 2015). Dock menar Rapee & Spence (2004) att det faktum att socialt ångestsyndrom ofta 

föregår de andra besvären också kan bero på att denna diagnos har en tidigare generell debutålder 

än de övriga.  

Utöver komorbida diagnoser är social ångest associerat till flertalet andra problem. Jämfört 

med ungdomar utan psykiatriska diagnoser så visar ungdomar med socialt ångestsyndrom sämre 

resultat i skolan (Gren-Landell et al., 2009b; Koyuncu et al., 2015; Ranta et al., 2009). Det finns 

även ett samband mellan tidig debut av socialt ångestsyndrom och lägre utbildningsnivå i vuxen 

ålder (Koyuncu et al., 2015). Ungdomar med socialt ångestsyndrom är också mer ensamma och 

har större brister i sociala färdigheter än de utan diagnoser (Beidel et al., 2007) och är i högre 

grad är utsatta för mobbing (Ranta et al., 2009). Även vid subkliniska nivåer av social ångest 

finns en hög grad av relaterade problem (Fehm, Beesdo, Jacobi & Fiedler, 2008), vilket är ett 

argument för att även denna grupp bör uppmärksammas i forskning (Gren-Landell et al., 2009b).  

Emotioner och emotionsreglering  

Emotioner kan ses som ett multidimensionellt begrepp med förändringar i subjektiva 

upplevelser, beteendetendenser och fysiologi som löper över tid och som kan uppfattas som 

hjälpsamma eller problematiska beroende på i vilken kontext de uppstår (Gross, 2015). I the 
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modal model of emotion (Gross, 2015) beskrivs att en emotionsgenererande process inleds med 

en situation som uppmärksammas och tolkas av individen utifrån vilken betydelse den har för 

individens mål, se figur 1. Utifrån att individen uppfattar situationen som relevant för dennes 

aktuella mål aktiveras den multidimensionella emotionella responsen. Till exempel uppstår rädsla 

som en reaktion på när individen upplever sig vara hotad eller i fara, och syftar till att skydda 

individen. När individen uppfattar ett hot genereras snabbt en rad kroppsliga förändringar, 

samtliga en del av den så kallade kamp- eller flyktresponsen. Individen förbereds därmed på att 

antingen slåss eller fly, vilket gör det naturligt för individer att känna en impuls att lämna 

situationen (Carlbring & Hanell, 2011). Även om rädsla i grunden har en skyddande funktion kan 

det bli problematiskt om den emotionella responsen är oproportionerlig i förhållande till 

situationen (Gross, 2015), som fallet kan vara vid socialt ångestsyndrom då sociala situationer 

väcker emotioner med alltför stor intensitet (Gross & Jazaieri, 2014).  

Begreppet emotionsreglering rymmer en individs strategier för att öka, hålla kvar eller 

minska en emotionell respons (Gross, 2001) och därigenom påverka aspekter som vilka 

emotioner en har, när en har dem och hur de upplevs samt uttrycks (Gross, 1998b). Reglering kan 

vara antingen extern (extrinsic) och intern (intrinsic), där det första syftar till att reglering sker 

med hjälp av en annan person och det andra betyder att personen själv reglerar sina emotioner 

(Gross, 2013). Strategierna kan vara både medvetna och omedvetna och riktas mot en eller flera 

komponenter i den emotionella responsen.  Enligt the process model of emotion regulation 

(Gross, 1998b) kan strategier kategoriseras utifrån var i kedjan de tillämpas, med en indelning 

mellan antecedentfokuserade strategier som tillämpas innan emotionen aktiverats och 

responsfokuserade strategier som tillämpas efter (Gross, 1998a), se figur 1. I den förstnämnda 

kategorin ryms att individen kan reglera sina emotioner genom att välja ut situationer att delta i, 

att aktivt modifiera en situation, att styra sin uppmärksamhet och fokusera på någon särskild 

aspekt i en situation eller att förändra den betydelse som hen etiketterar en situation med. 
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Responsfokuserade strategier inkluderar alla försök att påverka någon eller flera delar av den 

multidimensionella emotionella reaktionen när den uppstått (Gross, 1998b). Sammantaget kan 

alltså begreppet emotionsreglering omfatta en stor mängd strategier som på ytan ser olika ut men 

i grunden har liknande funktion. 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Gross modeller The modal model of emotion (undre delen) och The process model of 

emotion regulation (övre delen) (anpassad från Gross, 2015) 

 

Maladaptiv emotionsreglering 

Svårigheter med emotionsreglering kan benämnas emotionell dysreglering och kan sägas 

ske när en individs grundläggande mönster av emotioner och reglering av dessa blir ett hinder för 

individens funktion eller utveckling (Cole, Michel & Teti, 1994). Sambandet mellan svårigheter 

med emotionsreglering och psykisk ohälsa är väletablerat. I en undersökning baserad på 

diagnoskriterier i DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) konstaterades att en 

majoritet av störningarna på Axel I och samtliga personlighetsstörningar på Axel II rymmer 

svårigheter med emotionsreglering (Gross & Levenson, 1997). Vissa strategier har generellt 

kategoriserats som adaptiva medan andra ses som maladaptiva (Aldao, Nolen-Hoeksema & 

Schweizer, 2010). Medan den adaptiva kategorin rymmer acceptans, kognitiv omvärdering och 

problemlösning är oro, ruminering och undantryckande tre strategier som kan hänföras till den 

maladaptiva kategorin. Dessa har påvisats vara associerade till utveckling och vidmakthållande 

av olika typer av psykisk ohälsa (Aldao & Nolen-Hoeksema, 2012; Aldao et al., 2010). 
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Oro. Oro har definierats som “en kedja av tankar och bilder, negativt affektladdade och 

relativt okontrollerbara. Orosprocessen representerar ett försök till involvering i mental 

problemlösning i en fråga vars utfall är osäkert men innehåller möjligheten till ett eller flera 

negativa utfall” (Borkovec, Robinson, Pruzinsky & Depree, 1983, s. 10, egen översättning). Oro 

kan kategoriseras som en antecedentfokuserad emotionsregleringsstrategi, då en individ genom 

oroandet styr sin uppmärksamhet mot möjliga framtida hot (Gross, 1998b). Processen kan fylla 

en adaptiv funktion genom att förbereda individen på hur hen kan hantera en eventuell framtida 

händelse mer effektivt, men oro med dess okontrollerbara karaktär tenderar att ha konsekvenser 

som att skapa negativ affekt och svårigheter med att flexibelt kunna fokusera uppmärksamhet på 

annat (Borkovec et al., 1983). Processen har funnits vara starkt relaterat till en intolerans för 

osäkerhet (Laugesen, Dugas & Bukowski, 2003).  

Ruminering. Begreppet ruminering utvecklades i Nolen-Hoeksemas response styles theory 

som ett sätt att förklara att människors responser på depressiva sinnesstämningar påverkar 

sinnesstämningarnas duration (Nolen-Hoeksema, 1991). Ruminering beskrivs där som ett 

repetitivt och passivt fokus på symtom och dess orsaker respektive konsekvenser, vilket kan 

förvärra och förlänga symtomen. Detta kan ske genom flera mekanismer. Forskning har visat att 

ruminering kan färga kognitiva processer som informationsbearbetning och minnen negativt, 

hindra aktiva positivt förstärkande beteenden, stå i vägen för effektiv problemlösning och minska 

socialt stöd över tid (Nolen-Hoeksema, 1991; Nolen-Hoeksema & Davis, 1999; Nolen-

Hoeksema, Wisco & Lyubomirsky, 2008).  

Även ruminering ryms inom kategorin för antecedentfokuserade 

emotionsregleringsstrategier, eftersom individen fokuserar sin uppmärksamhet på symtomen och 

dess orsak respektive konsekvenser (Brozovich et al., 2015; Gross, 1998b). En förklaring till att 

individer ruminerar kan vara så kallade positiva metakognitiva beliefs kring ruminering, till 

exempel en uppfattning om att processen bidrar med förståelse till vad som ligger bakom att ens 
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mående är som det är (Papageorgiou & Wells, 2003). Det har föreslagits att ruminering som 

begrepp kan rymma både den adaptiva komponenten reflection och den maldadaptiva 

komponenten brooding. Reflection handlar om en funktionell form av självreflektion kopplad till 

kognitiv problemlösning och reduktion av depressiva symtom på lång sikt, medan brooding är 

mer passiv i sin karaktär genom att individen gör en jämförelse av sitt nuläge mot en önskvärd 

situation och därmed vidmakthåller symtom (Treynor, Gonzalez & Nolen-Hoeksema, 2003).  

Undantryckande. Undantryckande av emotionella uttryck (expressive suppression) 

innebär att en individ inhiberar beteenden som ger uttryck för emotioner (Gross, 2001). Då den 

emotionella responsen redan aktiverats kan undantryckande kategoriseras som en 

responsfokuserad emotionsregleringsstrategi (Gross 1998b; Gross, 2001). I vissa fall är det 

adaptivt att inhibera sådana uttryck, men en kronisk inflexibel användning av sådana strategier 

kan vara maladaptiv (Gross & Levenson, 1997; Lougheed & Hollenstein, 2012).  

Studier har visat att undantryckande är associerat med mindre nära och positiva relationer 

med andra, upplevelser av att vara icke-autentisk samt överlag med mindre välmående genom 

depressiva symtom, låg självkänsla och låg livstillfredsställelse (Gross, 2013; Gross & John, 

2003). Dessutom har forskning visat att positiva emotioner reduceras vid användning av 

undantryckande, men att de negativa emotionerna inte minskar vid användning av samma strategi 

(Gross & Levenson, 1997).  

Emotionsreglering vid social ångest 

De tre strategierna har visat sig samspela med social ångest. Oro och ruminering har 

konstaterats vara transdiagnostiska processer som förekommer vid olika typer av psykisk ohälsa 

(Harvey, Watkins, Mansell & Shafran, 2004). I ett kliniskt sampel med barn och ungdomar 

visade sig oro vara positivt korrelerat med mått på social ångest (Weems, Silverman & La Greca, 

2000). I en annan studie med ett kliniskt sampel hade deltagare med depression högst nivåer av 

ruminering (brooding) men även deltagare med social fobi hade signifikant högre nivåer jämfört 
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med en kontrollgrupp utan diagnos (Joormann, Dkane & Gotlib, 2006). Att kognitiva processer 

som oro och ruminering spelar en roll för vidmakthållandet av social ångest har tidigare 

föreslagits i teoretiska modeller, till exempel Clarks och Wells kognitiva modell för social fobi 

(Clark & Wells, 1995). Den utvecklades för en vuxen population men har senare visat sig vara 

tillämplig på barn och ungdomar (Hodson, McManus, Clark & Doll, 2008; Schreiber, Höfling, 

Stangier, Bohn & Steil, 2012). I tillägg till modellens andra delar som dysfunktionella 

beliefs/antaganden, förvrängt processande av social information (till exempel genom 

självfokuserad uppmärksamhet), säkerhetsbeteenden och undvikande, beskrivs att problematiska 

kognitiva processer sker före och efter sociala situationer (Clark & Wells, 1995; Penney & 

Abbott, 2014). Dels är det vanligt med en process innan en social situation, där individen går 

igenom tidigare upplevda misslyckanden och ser sig själv återuppleva det i kommande situation. 

Efter sociala situationer är det vanligt med en så kallad post-mortem ruminering, där individer 

upprepade gånger ser tillbaka på situationen på ett sätt som starkt färgas av en negativ 

självuppfattning. Detta tenderar att leda till att situationen summeras på ett negativt, icke 

verklighetstroget sätt likt tidigare upplevda situationer. Därmed bekräftas personens bild av sig 

själv som socialt misslyckad och otillräcklig, vilket kan vidmakthålla den sociala ångesten även 

om individen upprepade gånger exponeras för sociala situationer (Brozovich & Heimberg, 2008; 

Clark & Wells, 1995). Det finns empiriskt stöd för en positiv association mellan nivå av social 

ångest och ruminering efter sociala situationer (Penney & Abbott, 2014) och hög social ångest 

tillsammans med sådan ruminering har över tid visat sig associerat med en utvecklingsbana med 

ökat socialt undvikande bland ungdomar (Miers, Blöte, Heyne & Westenberg, 2014). Det finns 

också visst stöd även för förhöjda nivåer av den orosliknande processen inför sociala situationer 

(Penney & Abbott, 2014; Vassilopoulos, 2004) och det har föreslagits att de två kognitiva 

processerna liknar och i praktiken går in i varandra (Brozovich & Heimberg, 2008; 

Vassilopoulos, 2004).   
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Även i forskning som inte specifikt undersökt social ångest har det föreslagits att oro och 

ruminering har gemensamma inslag i form av ett verbalt, abstrakt, repetitivt, svårkontrollerat och 

negativt tänkande, med en central skillnad i hur de är riktade i tid, då den förstnämnda primärt är 

framtidsinriktad och den sistnämnda går bakåt i tiden (Ehring & Watkins, 2008; Watkins, Moulds 

& Mackintosh, 2005). Mått på oro och ruminering har visat sig korrelera högt i flera studier 

(Muris, Roelofs, Meesters & Boomsma, 2004; Rood, Roelofs, Bögels & Alloy, 2010) och i vissa 

studier har faktoranalyser indikerat att de laddar på en gemensam faktor (Siegle, Moore & Thase, 

2004). Flertalet andra har dock gett stöd för flerfaktorlösningar, vilket kan indikera att de två 

begreppen är relaterade men ändå distinkta från varandra (Fresco, Frankel, Mennin, Turk & 

Heimberg, 2002; Muris et al., 2004; Rood et al., 2010).  

Social ångest har också visat sig vara positivt associerat till en ambivalens kring uttryck av 

emotioner och beliefs som att emotionella uttryck är ett tecken på svaghet, kommer att leda till 

avvisning från andra, och bör hållas under kontroll (Spokas, Luterek & Heimberg, 2009). Det 

handlar alltså om en inställning att det är av stor betydelse att dölja sina emotioner för att 

minimera negativa sociala konsekvenser (Kashdan & Breen, 2008). Studier har visat att 

undantryckande är positivt korrelerat med social ångest (Kashdan & Breen, 2008; Kashdan & 

Steger, 2008) och att individer med högre social ångest använder undantryckande i större 

utsträckning jämfört med individer med lägre nivåer av social ångest (Spokas et al., 2009). Det 

finns också ett samband mellan emotionellt undantryckande och minskad positiv affekt (Kashdan 

& Steger, 2006). Sammanfattningsvis indikerar litteraturen att oro, ruminering och 

undantryckande alla är emotionsregleringsstrategier med koppling till social ångest.  

Emotionsreglering och utveckling av psykisk ohälsa  

Som beskrivits tidigare har oro, ruminering och undantryckande pekats ut som maladaptiva 

emotionsregleringsstrategier (Aldao & Nolen-Hoeksema, 2012). Merparten av forskning är gjord 

på vuxenpopulationer. En metaanalys har visat att ruminering är en transdiagnostisk process 
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associerad med både symtom på depression och ångest i icke-kliniska grupper och att kliniska 

grupper med depression och ångest har högre nivåer av ruminering jämfört med icke-klinisk 

kontrollgrupp (Olatunji, Naragon-Gainey & Wolitzky-Taylor, 2013). Många studier har dock en 

tvärsnittsdesign, vilket omöjliggör uttalanden om vilken riktning sambandet har. I en 

longitudinell studie över ett år predicerade ruminering ökningar av ångestsymtom och depressiva 

symtom såväl som debut av depressiva episoder vid kontroll för symtomnivåer vid inledningen 

(Nolen-Hoeksema, 2000). I kontrast till detta visade en annan studie över sex till åtta veckor att 

både oro och ruminering predicerade ångest men inte depressiva symtom vid det andra 

mättillfället, vid kontroll för inledande symtomnivåer (Calmes & Roberts, 2007). I en ytterligare 

studie visade resultaten att oro predicerade en ökning i både ångestsymtom och generella 

depressiva symtom över en månads tid, medan ruminering enbart predicerade en ökning i 

depressiva symtom (Hong, 2007). Forskning har alltså visat att framförallt oro och ruminering 

kan predicera utveckling av psykisk ohälsa hos vuxna, medan prospektiva studier på 

undantryckande verkar vara sällsynta.  

Emotionsreglering och adolescensen 

Det finns flera skäl till att studera emotionsreglering i förhållande till psykisk ohälsa hos 

yngre personer. Adolescensen utgör en utvecklingsperiod under det andra decenniet i livet då en 

ung människa ställs inför förändringar i flera domäner och upplever särskilt intensiva känslor 

(Silk, Steinberg & Morris, 2003; Steinberg, 2011). För det första sker dramatiska fysiologiska 

förändringar genom puberteten (Gross, 2013). Adolescensen har också kopplats till en obalans i 

utvecklingsnivå mellan olika hjärnstrukturer, där prefrontala delar med funktioner som 

impulskontroll ligger efter subkortikala strukturer som är relaterade till emotionell reaktivitet 

(Somerville, Jones & Casey, 2010). För det andra sker psykologiska förändringar, till exempel 

kognitivt i form av en ökad självmedvetenhet (Haller, Kadosh, Scerif & Lau, 2015). För det 

tredje sker sociala förändringar genom till exempel byte av skola där ungdomar förväntas finna 
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sin plats i ett nytt socialt sammanhang (Gross, 2013). Dessutom minskar föräldrarnas betydelse 

och kamrater får en allt större roll (Haller et al., 2015). Jämfört med barndomen blir stressorerna 

fler och i strävan efter autonomi minskar tillgången till föräldrar som externa källor för 

emotionsreglering (Gross, 2013). Sammantaget är ungdomstiden associerat med en rad inre och 

yttre förändringar som gör perioden till en utmaning utifrån ett emotionsregleringsperspektiv, 

kanske särskilt för ungdomar med rädsla i sociala situationer.    

Att ungdomstiden är en påfrestande och riskfylld period avspeglar sig i en ökning i 

incidenstal för psykisk ohälsa (Silk, Steinberg & Morris, 2003), däribland som tidigare nämnts 

social ångest (Gren-Landell et al., 2009b). Under tidig adolescens ökar även nivåer av oro och 

ruminering, vilket associerats till en kognitiv utveckling som medför en ökad förmåga för 

ungdomar att föreställa sig framtiden och reflektera kring sina egna känslor (Hampel & 

Petermann, 2005; Jose & Brown, 2008; Laugesen et al., 2003; Zimmer-Gembeck & Skinner, 

2011). Flickor verkar vara särskilt utsatta då studier har visat att de uppvisar högre nivåer av 

ruminering, oro, depressiva symtom och ångestsymtom än pojkar (Broeren, Muris, Bouwmeester, 

van der Heijden & Abee, 2011; Muris et al., 2004). Studier har också visat att nivåer av 

ruminering är högre i adolescensen jämfört med sen barndom och att en könsskillnad med högre 

nivåer för flickor framträder vid 12-13 års ålder (Hampel & Petermann, 2005; Jose & Brown, 

2008; Jose & Weir, 2013). Könsskillnaden i ruminering har i flera studier setts föregå 

motsvarande könsskillnad i depressiva symtom (Jose & Brown, 2008; Jose & Weir, 2013), vilket 

är i linje med response styles theory med ruminering som en sårbarhet för depression (Nolen-

Hoeksema, 1994). I kontrast till mönstret för oro och ruminering har studier på ungdomar visat 

att undantryckande är vanligare bland pojkar (Gullone, Hughes, King & Tonge, 2010; Gullone & 

Taffe, 2012). Denna skillnad har kopplats till könsnormer och förväntningar om negativa sociala 

konsekvenser vid pojkars uttryck av känslor som ledsenhet (Perry-Parrish & Zeman, 2011). Vad 

gäller åldersskillnader i undantryckande finns indikationer på såväl minskningar över tid 
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(Gullone et al., 2010) som stabila nivåer under ungdomstiden (Gullone & Taffe, 2012). 

Sammanfattningsvis indikerar tidigare forskning att åtminstone oro och ruminering ökar under 

denna tidsperiod och att det finns könsskillnader med högre nivåer av oro och ruminering hos 

flickor och mer undantryckande hos pojkar.  

Tvärsnittsstudier har kopplat ruminering och oro till symtom på ångest och depression i 

icke-kliniska urval med ungdomar (Garnefski & Kraij, 2006; Garnefski, Legerstee, Kraaij, van 

den Kommer & Teerds, 2002; Muris et al., 2004). Longitudinell forskning på ungdomar har 

främst etablerat ruminering som prediktor för utfall i depression och depressiva symtom (Abela, 

Brozina & Haigh, 2002; Broderick & Korteland, 2004; Burwell & Shirk, 2007), men detta 

predicerande samband har i vissa studier visat sig vara dubbelriktat (Nolen-Hoeksema, Stice, 

Wade och Bohon, 2007). I en annan studie som undersökte ett potentiellt dubbelriktat samband 

till fler domäner av psykisk ohälsa, visade resultat att en sammanslagen modell för emotionell 

dysreglering, inkluderande ruminering, var associerad med ångestsymtom men inte depressiva 

symtom sju månader senare och att det inte fanns några signifikanta samband mellan inledande 

symtom på psykisk ohälsa och senare emotionell dysreglering (McLaughlin, Hatzenbuehler, 

Mennin & Nolen-Hoeksema, 2011). Ruminering har också setts fungera som mediator mellan 

stressfyllda livshändelser och symtom på ångest men inte för depression (Michl, McLaughlin, 

Shepherd & Nolen-Hoeksema, 2013). En studie inkluderade även oro som riskfaktor och fann att 

både oro och ruminering predicerade senare symtom på ångest och depression (Young & 

Dietrich, 2015).  

Vad gäller samband mellan undantryckande och psykisk ohälsa har forskning visat att 

ungdomar med högre nivåer av depressiva symtom trycker undan uttryck av känslor mer än 

ungdomar med låga nivåer av depressiva symtom (Betts, Gullone & Allen, 2009). Data från 

longitudinella studier har indikerat ett enkelriktat samband i vilket depressiva symtom föregår 

ökningar av undantryckande, snarare än att undantryckande skulle vara en riskfaktor för ökning 
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av depressiva symtom (Larsen et al., 2012; Larsen et al., 2013). Det verkar inte finnas någon 

forskning på undantryckande som prediktor för utfall i ångest under ungdomstiden. 

Emotionsreglering som länk i sambandet mellan social ångest och depressiva symtom  

Komorbiditet mellan ångest och depression är vanligt och longitudinell forskning har 

sammantaget visat att ångestproblematik, däribland social ångest, oftast föregår depression 

(Cummings, Caporino & Kendall, 2014). Flera emotionsregleringsstrategier har i forskning visat 

sig vara relevanta som länk i sambandet. Ruminering (i form av brooding) har visat sig kunna 

mediera ett longitudinellt samband mellan generell ångest och depressiva symtom fyra månader 

senare bland ungdomar (Jose & Weir, 2013) och mellan social ångest och depressiva symtom två 

månader senare hos vuxna studenter (Grant et al., 2014). I en longitudinell studie med ungdomar 

modererade ruminering ett samband mellan fysiologiska symtom på ångest och senare depressiva 

symtom, så att högre nivåer av ruminering i interaktion med högre symtom av ångest var 

associerat med de största ökningarna av depressiva symtom (Hankin, 2008). En specifik typ av 

ruminering kallad negative anxiety response style (NARS), som innebär ruminerande och 

hopplösa kognitioner om ångestsymtoms orsaker och konsekvenser, har också föreslagits som en 

länk i sambandet mellan ångest och depression, och pilotstudier har gett varierande stöd både för 

medierande och modererande effekter (Starr & Davila, 2012). En longitudinell studie med flickor 

i tidiga tonåren fann att NARS modererade ett samband mellan inledande ångest och depressiva 

symtom ett år senare, genom ökningar i depressiva symtom enbart för de som hade hög grad av 

NARS (Starr, Stroud & Li, 2016).  Flertalet studier indikerar alltså att ruminering kan vara en 

verksam mekanism i ett samband mellan ångest och depressiva symtom. 

Undantryckande har utforskats specifikt i förhållande till social ångest och depression hos 

vuxna, där en prospektiv studie fann att social ångest var associerat med undvikande av att 

uttrycka känslor och att undantryckande predicerade en ökning av depressiva symtom ett år 

senare, vid kontroll för inledande depressiva symtom (Grant, Beck, Farrow & Davila, 2007). 
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Teoretiskt kan undantryckande på kort sikt fylla en funktion i att förebygga direkta negativa 

bedömningar från andra, men till det långsiktiga priset av minskade positiva känslor och ökad 

distans istället för närhet till andra människor (Kashdan & Breen, 2008; Kashdan & Steger, 

2006). Sammantaget finns alltså indikationer på att även undantryckande kan vara en mekanism i 

ett samband mellan social ångest och senare depressiva symtom.  

Sammanfattning av tidigare forskning  

Adolescensen är en påfrestande tid av inre och yttre förändringar och även en typisk tid för 

debut för många former av psykisk ohälsa, däribland social ångest. Tidigare studier har 

konstaterat varierande förekomst av social ångest i denna åldersgrupp, varför detta kan vara 

intressant att undersöka vidare. Då social ångest kan ha stora konsekvenser för individens 

utveckling och funktion är det också viktigt att undersöka vilka faktorer som påverkar dess 

framväxt. Eftersom användningen av emotionsregleringsstrategier som oro och ruminering också 

uppvisar en ökning under adolescensen (Hampel & Petermann, 2005; Jose & Brown, 2008; 

Laugesen et al., 2003; Zimmer-Gembeck & Skinner, 2011) är det tänkbart att användning av 

sådana strategier som respons på nya ålderstypiska sociala stressorer kan förklara varför vissa 

utvecklar höga nivåer av social ångest.  

Merparten av de studier som finns kring emotionsregleringsstrategierna och psykisk ohälsa 

är dock genomförd på vuxna och med tvärsnittsdesign som omöjliggör uttalanden om riktningen 

på sambandet. Longitudinella studier kan vara särskilt passande bland ungdomar, då 

emotionsreglering kan mätas före eller i samband med att symtom på psykisk ohälsa typiskt 

debuterar (Lewis, Zinbarg & Durbin, 2010). Forskning av den karaktären har dock oftast 

fokuserat på enstaka emotionsregleringsstrategier, särskilt ruminering, i förhållande till utfall i 

depressiva symtom och generell ångest. Det finns alltså en brist på undersökningar av oro, 

ruminering och undantryckande i förhållande till social ångest över tid. Med tanke på att de tre 

strategierna å ena sidan generellt kategoriserats som maladaptiva (Aldao et al., 2010) och å andra 
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sidan var för sig visat sig vara förhöjda vid eller föreslagits ha en roll som vidmakthållande 

mekanismer hos individer med social ångest (Clark & Wells, 1995; Joorman et al, 2006; Penney 

& Abbott, 2014; Spokas et al., 2009; Vassilopoulous, 2004) är det motiverat att utforska den roll 

de har för ökning av social ångest över tid. Ett empiriskt beläggande av dem som riskfaktorer har 

en uppenbar klinisk relevans för förebyggande åtgärder. 

Tidigare studier har påvisat ett samband mellan social ångest och senare utveckling av 

depression (Cummings et al., 2014) och denna samsjuklighet är vanlig bland ungdomar (Essau, 

1999; Ranta et al., 2009; Wittchen et al., 1999). Utöver att ha en association till social ångest har 

oro, ruminering och undantryckande setts vara riskfaktorer för depression (Grant et al., 2007; 

Nolen-Hoeksema, 2000; Young & Dietrich, 2015). Det är tänkbart att styrkan på sambandet 

mellan social ångest och senare depressiva symtom påverkas av nivåer av ruminering, oro och 

undantryckande, så att de som i högre grad använder sig av strategierna också är de som i högre 

grad är i riskzonen för att utveckla depressiva symtom. Enstaka studier har tidigare undersökt och 

funnit visst stöd för sådana modererande effekter av ruminering (Hankin, 2008; Starr & Davila, 

2012; Starr et al., 2016) men dessa har använt generell ångest snarare än social ångest som 

prediktorvariabel. Vi känner inte till några studier som undersökt modererande effekter av oro 

eller undantryckande i sambandet. Det är lämpligt att undersöka mekanismer även i sambandet 

mellan social ångest och depressiva symtom vid en tidpunkt i livet då psykisk ohälsa generellt 

och social ångest specifikt vanligen debuterar.  

Vår studie fyller sammantaget en del av de luckor som finns i tidigare forskning kring den 

betydelse oro, ruminering och undantryckande har för ökning av social ångest över tid hos 

ungdomar samt den roll strategierna har i förhållande till sekundära depressiva symtom. Ett 

klarläggande av involverade mekanismer kan ha klinisk betydelse för utformning av 

förebyggande interventioner. Med utgångspunkt i tidigare forskning om könsskillnader i nivåer 
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av social ångest och emotionsregleringsstrategierna är det även relevant att ta hänsyn till kön och 

genomföra separata analyser för att se om samband skiljer sig åt mellan pojkar och flickor.    

Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats syftar dels till att undersöka prevalens av social ångest under de tidiga 

tonåren utifrån olika definitioner och om den skiljer sig åt mellan pojkar och flickor. Vi ämnar 

också att undersöka om det finns könsskillnader i grad av social ångest, depressiva symtom, oro, 

ruminering och undantryckande och att redovisa sambanden mellan dessa variabler. Vidare syftar 

studien till att undersöka om oro, ruminering och undantryckande kan predicera en ökning i 

social ångest över tid och om de tre strategierna kan moderera ett samband mellan social ångest 

och depressiva symtom över tid, samt om det finns könsskillnader i dessa eventuella samband. 

Våra frågeställningar är följande: 

1. Hur stor är prevalensen av social ångest utifrån olika definitioner samt skiljer den sig 

mellan pojkar och flickor?  

2. Finns det skillnader mellan pojkar och flickor i grad av social ångest, depressiva symtom, 

oro, ruminering och undantryckande? 

3. Hur ser sambanden ut mellan social ångest, depressiva symtom, oro, ruminering och 

undantryckande för pojkar respektive flickor? 

4. Kan oro, ruminering och undantryckande predicera en ökning av social ångest över tid för 

pojkar respektive flickor? 

5. Kan oro, ruminering och undantryckande moderera ett samband mellan social ångest och 

senare depressiva symtom för pojkar respektive flickor? 

Metod 

 

Design 

Den aktuella studien har en longitudinell design genom att använda data som är insamlad i 

enkätform vid två mätningar under våren 2014 (T1) och våren 2015 (T2). Dessa mättillfällen är 
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de första två av totalt fem planerade i den pågående Trestadsstudien, en longitudinell studie från 

2014 till 2018. Trestadsstudien är kopplad till Örebro universitet och har som övergripande syfte 

att undersöka risk- och skyddsfaktorer associerade till utveckling av psykisk ohälsa hos 

ungdomar.  

Deltagare 

Deltagare i studien är elever från skolor i de tre mellansvenska kommunerna Örebro, 

Karlskoga och Köping. I Örebro deltog tolv skolor och i Karlskoga och Köping tre vardera.   

Det totala urvalet vid T1 var 3264 ungdomar som då gick i sjunde och åttonde klass. Efter att 121 

föräldrar valt att inte lämna samtyckte till deras barns deltagande och att ett antal elever inte var 

närvarande eller fyllde i enkäten så uppgick antalet ungdomar som data samlades in från vid T1 

till 2768, motsvarande en svarsfrekvens på 84,8 %. Vid T2 gick deltagarna i åttonde och nionde 

klass. Data samlades då in från 2958 ungdomar, vilket motsvarade en svarsfrekvens på 88,2 % av 

det totala urvalet på 3352 deltagare. 

Urval för dataanalyser. För våra dataanalyser valde vi ut ett urval som svarat på frågor om 

social ångest, depressiva symtom, oro, ruminering och undantryckande vid både T1 och T2. För 

att minimera bortfall valde vi att ersätta saknade svar för maximalt 20 % av frågorna på 

respektive skala med medelvärdet av deltagarens svar på övriga frågor inom respektive skala. Att 

använda denna metod för ersättning av saknade värden har visat sig ge en bra representation av 

datan så länge andelen saknade värden inte överstiger 20 % (Downey & King, 1998). Antalet 

deltagare som uppfyllde dessa kriterier var 2268. Av dessa definierade sig vid T1 1190 (52,5 %) 

som pojkar och 1078 (47,5%) som flickor. Vid T1 var 99,6% mellan 13 och 15 år gamla (M = 

13,64) och vid T2 var 99,4% mellan 14 och 16 år gamla (M = 14,80). 

Bortfallsanalys. Vi genomförde en bortfallsanalys med oberoende t-test för att undersöka 

om vårt urval (N = 2268) skiljde sig från de individer som lämnade tillräcklig data enbart vid T1 

(N = 320) på T1-nivåer av social ångest, depressiva symtom, oro, ruminering och 
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undantryckande. Vad gäller depressiva symtom hade gruppen som enbart lämnat tillräcklig data 

vid T1 (M = 17,81, s = 14,82) signifikant högre nivåer än vårt urval (M = 13,68, s = 12,52), 

(t(385,943) = 4,75, p < ,001). Även nivåer av oro var signifikant högre i gruppen som enbart 

lämnat tillräcklig data vid T1 (M = 15,93, s = 9,31) jämfört med vårt urval (M = 14,07, s = 8,47), 

(t(397,066) = 3,38, p < ,01). För övriga mått var skillnader i medelvärden i samma riktning men 

inte signifikanta; social ångest (p = ,081), ruminering (p = ,083) och undantryckande (p = ,728). 

Procedur 

Initialt skickades ett informationsbrev ut till föräldrar till elever i deltagande skolor, där 

studiens syfte och genomförande beskrevs. Föräldrarna informerades då även om att deltagande 

var frivilligt och att data från studien hanteras konfidentiellt samt att data skulle redovisas på 

gruppnivå. Passivt samtycke till deltagande tillämpades genom att föräldrar som inte ville att 

barnet skulle delta fick möjlighet att posta en talong med förbetalt porto. Eleverna gavs 

motsvarande information i samband med genomförandet och fick då även lämna aktivt samtycke 

till att delta i studien.  

Båda mättillfällena ägde rum i klassrum under skoltid och sköttes av utbildade testledare 

med klasslärare frånvarande. Vid respektive mättillfälle var 90 minuter avsatt för ifyllande av 

enkät med frågeformulär. Enkäten var uppdelad i två delar som fylldes i med en fikapaus 

däremellan. För att undvika att uttröttningseffekter påverkade resultatet började hälften av 

klasserna med del 1 och hälften med del 2. De klasser som deltog premierades med 300 kronor 

till sin klasskassa.  

Etik 

Som redogjort för i proceduravsnittet ovan erhöll både deltagarna och deras föräldrar i 

förväg information om Trestadsstudiens syfte, genomförande, frivillighet och konfidentiella 

aspekter kring datahantering. Båda parterna fick lämna samtycke till deltagande, för föräldrarna 

en passiv form och för ungdomarna en aktiv form. I de datafiler som använts för analys var 



SOCIAL ÅNGEST OCH EMOTIONSREGLERING HOS UNGDOMAR 26 
 

samtlig data kodad och avidentifierad, och både enkäter samt kodnyckel förvaras inlåsta med 

tillgång begränsad till ett litet antal ansvariga individer i projektet. Datan kommer enbart att 

redovisas på gruppnivå och endast användas i forskningssammanhang. Sammantaget kan därmed 

Trestadsstudien anses uppfylla Vetenskapsrådets (2002) fyra krav för uppfyllande av etiska 

principer, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Regionala etikprövningsnämnden har tidigare godkänt projektet (Dnr: 

2013/384). 

Mätinstrument 

Då datan som använts i aktuell studie redan är insamlad har vi själva inte kunnat styra över 

vilka mätinstrument som skulle användas. I vissa fall har dock anpassningar genomförts, vilka 

beskrivs nedan.  

Social ångest. Som mått för social ångest användes i Trestadsstudien en förkortad version 

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

Den ursprungliga versionen har utvärderats och funnits ha tillräcklig reliabilitet (intern 

konsistens: Cronbachs alfa = ,78; test-retest reliabilitet: r = ,60), sensitivitet (71 %) och 

specificitet (86 %) för att användas som screeninginstrument för social ångest (Gren-Landell et 

al., 2009a). I den förkortade versionen får deltagaren först på en tregradig skala skatta hur mycket 

rädsla (1=ingen, 2=en del eller 3=mycket) hen känner i åtta sociala situationer och därefter 

besvara i vilken utsträckning (ja definitivt, ja en del eller nej) rädslan påverkar funktion i studier, 

fritidsaktiviteter och kontakt med kompisar. Avslutningsvis ställs frågan om hen haft rädslan i 

minst sex månader (ja eller nej). För vår frågeställning om prevalens utifrån olika definitioner 

operationaliserade vi först social ångest (nivå 1) som att känna mycket rädsla i minst en av åtta 

situationer, att rädslan definitivt påverkar funktion i minst en domän och att rädslan förekommit i 

minst sex månader, inspirerat av tidigare studie (Gren-Landell et al., 2009b). Vi tog därefter bort 

kravet på duration (nivå 2) och sedan även kravet på funktionsnedsättning (nivå 3). I övriga 
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dataanalyser använde vi ett kontinuerligt mått på social ångest baserat på de åtta frågorna om 

rädsla i de åtta sociala situationerna, med en möjlig totalpoäng från åtta till 24 där högre poäng 

motsvarar mer social ångest. Kontinuerliga mått på psykisk ohälsa kan vara mer lämpliga än 

kategoriska mått i icke-kliniska populationer, då kategoriska mått är associerat med en reduktion 

av varians i datan och svårigheter med att etablera en lämplig cut-off (Markon, Chmielewski & 

Miller, 2011). Detta är särskilt relevant för social ångest som kan ses på ett kontinuum (Furmark, 

2002). Saknade svar tilläts på maximalt 20 % av frågorna (för aktuell skala en fråga), som sedan 

ersattes med medelvärdet av deltagarens svar på övriga frågor. I aktuell studie var Cronbachs alfa 

för det kontinuerliga måttet ,74 vid T1 och ,76 vid T2. 

Depressiva symtom. Som mått för depressiva symtom användes Center for Epidemiology 

Studies – Depression Child (CES-DC; Olsson & von Knorring, 1997), vilket är ett 

självskattningsformulär med 20 frågor som syftar till att mäta aktuella nivåer av depressiva 

symtom. Svarsalternativ skattas på en Likert-skala (0=inte alls, 1=enstaka gånger, 2=då och då, 

3=ofta) utifrån hur frekvent respektive symtom varit under den senaste veckan. Totalpoäng kan 

därmed variera från noll till 60 och högre poäng motsvarar fler depressiva symtom. Exempel på 

en fråga är “Hur ofta har Du under den senaste veckan känt det som att du vill gråta?”. Fyra av 

frågorna är inriktade mot positiva känslor, varför poängsättning för dessa är reverserad. 

Formuläret utvecklades ursprungligen för vuxna och där konstaterats vara reliabel (hög intern 

konsistens: Cronbachs alfa = ,85 - ,90; godtagbar test-retest reliabilitet: r = ,45-,70) och valid 

(Radloff, 1977). Ungdomsversionen har senare utvärderats i ett urval med svenska 16-17-åringar 

och även där påvisats ha goda psykometriska egenskaper, Cronbachs alfa = ,91 (Olsson & von 

Knorring, 1997). I den aktuella studien användes en aningen modifierad version, då en fråga om 

deltagaren känt sig glad gjordes om till en formulering om hen känt sig ledsen. Vid T1 användes 

en femgradig skala (1=aldrig, 2=sällan, 3=ibland, 4=ofta, 5=mycket ofta) och vid T2 en fyrgradig 

skala (1=inte alls, 2=enstaka gånger, 3=då och då, 4=ofta). För att möjliggöra jämförelser över 
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de både mättillfällena kodade vi först om svarsalternativen för T1 genom att slå ihop 

svarsalternativ 4 och 5 till 4 och därefter båda mättillfällenas svarsalternativ från 1-4 till 0-3 i 

enlighet med den ursprungliga skalan. Saknade svar tilläts på maximalt 20 % av frågorna (för 

aktuell skala fyra frågor), som sedan ersattes med medelvärdet av deltagarens svar på övriga 

frågor. I aktuell studie var Cronbachs alfa för skalan ,94 vid T1 och ,91 vid T2.  

Oro. Som mått för oro användes i studien självskattningsforumläret The Penn State Worry 

Questionnaire for Children and Adolescents (PSWQ-C; Chorpita, Tracey, Brown, Collica & 

Barlow, 1997). Formuläret syftar till att mäta överdriven och okontrollerbar oro, med 14 frågor 

som deltagaren skattar på en fyrgradig Likert-skala (0=stämmer inte alls, 1=stämmer delvis, 

2=stämmer för det mesta, 3=stämmer helt och hållet). Ett exempel på en fråga är: “Jag vet att jag 

inte borde oroa mig men kan inte låta bli”. Tre frågor är omvänt formulerade och därmed 

reverserade i poängsättning. Totalpoäng kan variera mellan noll och 42 och högre poäng 

indikerar högre nivåer av oro. Psykometrisk utvärdering har visat att PSWQ-C är reliabel (intern 

konsistens: Cronbachs alfa = ,89; test-retest reliabilitet: r = ,92) och valid (Chorpita et al., 1997). 

Saknade svar tilläts på maximalt 20% av frågorna (för aktuell skala två frågor), som sedan 

ersattes med medelvärdet av deltagarens svar på övriga frågor. I aktuell studie var Cronbachs alfa 

för skalan ,90 vid T1 och ,92 vid T2.  

Ruminering. Som mått för ruminering användes i studien Rumination subscale från 

självskattningsformuläret The Children’s Response Styles Scale (CRSS; Ziegert & Kistner, 

2002), som mäter kognitiva och beteendemässiga tendenser att bibehålla fokus på känslor. 

Deltagaren skattar frågorna, exempelvis “När jag känner mig ledsen, då tänker jag: varför kan 

jag inte sluta känna så här?”, på en femgradig Likert-skala (1=Aldrig, 2=Nästan aldrig, 

3=Ibland, 4=Ofta, 5=Alltid). Totalpoäng kan därmed variera mellan tio och 50 och högre poäng 

motsvarar högre nivåer av ruminering. Delskalan har utvärderats och funnits vara reliabel (intern 

konsistens: Cronbachs alfa = ,81; test-retest reliabilitet: r = ,69) och valid (Ziegert & Kistner, 
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2002). Saknade svar tilläts på maximalt 20 % av frågorna (för aktuell skala två frågor), som 

sedan ersattes med medelvärdet av deltagarens svar på övriga frågor. I aktuell studie var 

Cronbachs alfa för skalan ,93 vid både T1 och T2.  

Undantryckande. Som mått för undantryckande användes i studien delskalan Emotional 

suppression från självskattningsformuläret The Emotion Regulation Questionnaire For Children 

and Adolescents (ERQ-CA; Gullone & Taffe, 2012). ERQ-CA är ett mått för 

emotionsregleringsstrategier hos barn och ungdomar och den aktuella delskalan rymmer fyra 

frågor om tendenser till att inhibera känslouttryck, till exempel “När jag mår dåligt (t.ex. ledsen, 

arg eller orolig) är jag noga med att inte visa det”. Deltagaren får skatta varje fråga på en 

femgradig Likert-skala (1=stämmer inte alls, 2=stämmer inte, 3=varken eller, 4=stämmer, 

5=stämmer precis). Totalpoäng kan variera mellan fyra och 20 och högre poäng motsvarar högre 

nivåer av undantryckande. Delskalan har utvärderats och då funnits ha godtagbar intern 

konsistens (Cronbachs alfa = ,69 - ,79), måttlig test-retest reliabilitet (r = ,40 - ,63) samt 

konvergent validitet (Gullone & Taffe, 2012). På grund av skalans mindre antal frågor krävdes 

svar på samtliga för att deltagare skulle inkluderas i dataanalyser. I aktuell studie var Cronbachs 

alfa för skalan ,67 vid T1 och ,73 vid T2.  

Statistiska analyser 

Samtliga analyser har genomförts i IBM SPSS Statistics version 23. För att undersöka datan 

genomförde vi deskriptiva analyser för variablerna, vilket möjliggjorde exkludering av enstaka 

individer med felaktiga data samt bedömning av antaganden för parametriska analysmetoder.  

Vi genomförde en bortfallsanalys med oberoende t-test för att undersöka om vårt urval 

skiljde sig från de individer som lämnat tillräcklig data enbart vid T1 på nivåer av social ångest, 

depressiva symtom, oro, ruminering och undantryckande vid T1. Chi 2-test användes för att 

undersöka könsskillnader i prevalens av social ångest. Vi använde också oberoende t-test för att 

undersöka könsskillnader i nivåer av samtliga variabler vid T1 och T2 och korrigerade för 
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multipla jämförelser genom en mer konservativ signifikansnivå (p  = ,01). Uppfyllande av 

antaganden för t-test kring könsskillnader genomfördes med visuella analyser för respektive 

grupp. Histogram indikerade positiv skevhet i ett antal av variablerna (depressiva symtom, social 

ångest och oro), dock med liknande mönster för både pojkar och flickor. Med utgångspunkt i den 

stora urvalsstorleken, kan dock normalfördelning antas oavsett den faktiska formen på datan i 

samplet (Field, 2009). Vi valde också att behålla outliers, då effekten av dessa på medelvärden 

och standardavvikelser är mindre vid stora sampel (Laerd Statistics, 2015). Antaganden om 

homogenitet i varians undersöktes med Levene’s test som visade sig vara signifikant för 

merparten av variablerna, med konsekvensen av statistisk korrigering i t-testen. Effektstorlek för 

könsskillnaderna beräknades med Hedges’ g, med utgångspunkt i att detta tar hänsyn till olika 

gruppstorlek (Durlak, 2009). En tumregel för effektstorlekar är att värden över ,20 kan ses som 

en liten effekt, över ,50 som en medelstor effekt och över ,80 som en stor effekt (Vacha-Haase & 

Thompson, 2004). 

Samband mellan studiens variabler, separat för pojkar och flickor, beräknades med 

Pearsons korrelationskoefficient. För att ta hänsyn till icke-normalfördelad data i några av 

variablerna undersökte vi sambanden med Spearmans rangkorrelationskoefficient, men då 

mönstren var desamma valde vi att redovisa Pearsons. Korrelationer över ,10 motsvarar en liten 

effekt, över ,30 en mellanstor och över ,50 en stor effekt (Field, 2013).  

För att undersöka om oro, ruminering och undantryckande vid T1 kunde förklara varians i 

social ångest vid T2 genomförde vi hierarkiska multipla regressionsanalyser. Den stegvisa 

metoden i hierarkisk regression gör det möjligt att bedöma hur mycket extra varians som kan 

förklaras av nya prediktorer som sätts in i modellen och därigenom även kontroll för 

tredjevariabler som kan sättas in i det första steget (Laerd Statistics, 2015). På så sätt möjliggörs 

en undersökning om de variabler som är intressanta för utfallet bidrar oberoende av en 

tredjevariabel (Kazdin, 2010), något som är särskilt relevant då tidigare symtom kan beskrivas 
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som den bästa prediktorn för senare symtom (Hankin, 2008). Med grund i tidigare forskning om 

könsskillnader genomförde vi separata hierarkiska multipla regressionsanalyser för pojkar och 

flickor där vi satte in social ångest T1 som kontrollvariabel i steg 1 och sedan de tre 

emotionsregleringsstrategierna i steg 2, med syfte att undersöka om strategierna kunde förklara 

unik varians efter kontroll för inledande symtomnivåer och eventuella könsskillnader i dessa 

mönster. Bedömning av antaganden för regressionsanalys genomfördes i samband med 

analyserna. 

Slutligen använde vi tilläggsprogrammet PROCESS av Hayes för undersöka om oro, 

ruminering och undantryckande kunde moderera ett samband mellan social ångest T1 och 

depressiva symtom T2. En moderatoreffekt innebär att effekten av en prediktorvariabel (X) på en 

kriterievariabel (Y) beror på nivån av en tredje variabel (M), genom att M förändrar riktningen 

eller styrkan på sambandet mellan X och Y (Frazier, Tix & Barron, 2004). Detta illustreras i figur 

2.  

 

Figur 2. Översikt över moderatoreffekt (anpassad från Field, 2013) 

 

Moderatoreffekter testas genom en regression där Y prediceras av X, M och interaktionen 

av X och M, och en signifikant interaktion indikerar att M har en modererande effekt. Den kan 

sedan följas upp med en simple slope analysis för att utforska på vilket sätt sambandet förändras 

vid låga, medelhöga och höga nivåer av moderatorn (Field, 2013). I regressionsmodellerna (en 

för varje emotionsregleringsstrategi och för pojkar respektive flickor) undersökte vi om social 

ångest T1, emotionsregleringsstrategin T1 och deras interaktion kunde predicera depressiva 

Moderatorvariabel 

Prediktorvariabel Kriterievariabel 
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symtom T2, vid samtidig kontroll för depressiva symtom T1. Vi genomförde också motsvarande 

analyser för urvalet som helhet.  

Resultat 

 

Fråga 1: Prevalens av social ångest 

Tabell 1 rymmer en sammanställning för prevalens av social ångest utifrån olika 

definitioner. För urvalet som helhet var prevalensen relativt högre vid T2 än T1 oavsett nivå. Vid 

T1 upplevde ungefär en av tre flickor mycket social rädsla i minst en situation, jämfört med 

ungefär en av sju pojkar, och till T2 ökade andelen med ett par procentenheter för båda könen. 

Andelen flickor som utöver rädsla också led av tillhörande nedsatt funktion samt haft rädslan i 

sex månader ökade relativt från T1 till T2 och uppgick då till nästan en av tio, medan andelen 

pojkar som upplevde sådana omfattande svårigheter istället låg konstant över tid. Resultatet av 

Chi 2-test visade att prevalensen var signifikant högre hos flickor än hos pojkar på alla nivåer 

både vid T1 och T2 (ps < ,001).  

Vi undersökte också vilken social situation som är vanligast att uppleva mycket rädsla i och 

hur många som lider av funktionsnedsättning vid rädsla avgränsad till den situationen. Den 

vanligaste situationen att uppleva mycket rädsla i var att “tala inför klassen”. I urvalet som helhet 

(N = 2268) upplevde 349 individer (15,4 %) mycket rädsla för att tala inför klassen och av dessa 

hade 210 (60,2%) mycket rädsla i enbart den situationen. I den gruppen skattade i sin tur 31 

(14,6%) att de definitivt upplevde funktionsnedsättning i minst en av tre domäner. 
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Tabell 1 

Prevalens av social ångest utifrån olika definitioner för hela urvalet och uppdelat på pojkar 

och flickor vid T1 och T2 samt chi2-test för könsskillnader. 
 T1 T2 

 

 Totalt 

 

Pojkar Flickor Chi2-

värde 

Totalt  Pojkar Flickor Chi2-

värde 

Nivå 1 85 

(3,7 %) 

19 

(1,6 %) 

66 

(6,1 %) 

32,28*** 116 

(5,1 %) 

19 

(1,6 %) 

97 

(9,0 %) 

 

64,03*** 

Nivå 2 101 

(4,5 %) 

23 

(1,9 %) 

78 

(7,2 %) 

37,33*** 125 

(5,5 %) 

23 

(1,9 %) 

102 

(9,5 %) 

 

61,66*** 

Nivå 3 525 

(23,1 %) 

170 

(14,3 %) 

355 

(32,9 %) 

110,54*** 611 

(26,9 %) 

206 

(17,3 %) 

405 

(37,6 %) 

117,94*** 

Not. Ntotalt = 2268; npojkar = 1190; nflickor = 1078; Nivå 1 = Mycket rädsla i minst en social 

situation, funktionsnedsättning “ja definitivt” i minst en domän samt duration i sex månader; 

Nivå 2 = Mycket rädsla i minst en social situation samt funktionsnedsättning “ja definitivt” i 

minst en domän; Nivå 3 = Mycket rädsla i minst en social situation; frihetsgrader för samtliga 

chi2-test = 1. 

*** p < ,001. 

 

Fråga 2: Könsskillnader i social ångest, depressiva symtom och 

emotionsregleringsstrategier  

Tabell 2 innehåller redovisning av medelvärden och standardavvikelser för det 

kontinuerliga måttet av social ångest, depressiva symtom, oro, ruminering och undantryckande 

vid T1 och T2 för urvalet som helhet samt för pojkar respektive flickor. Medelvärden visade att 

nivåerna för samtliga variabler förutom undantryckande var relativt högre vid T2 jämfört med 

T1. Resultatet av multipla oberoende t-test för att undersöka könsskillnader redovisas också i 

tabell 2. Flickor hade signifikant högre nivåer av social ångest, depressiva symtom, oro och 

ruminering vid såväl T1 som T2, med effektstorlekar i spannet från medium till stora. Pojkar 

hade signifikant högre nivåer av undantryckande vid båda mättillfällena, med obetydliga eller 

små effektstorlekar. 
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Tabell 2 

Medelvärden och standardavvikelser för hela urvalet, pojkar respektive flickor samt 

medelvärdesskillnader för respektive variabel.   
 Totalt Pojkar Flickor   

M (s) M (s) M (s) T-värde fg Hedges’ g 

Social ångest T1 
10,90 

(2,47) 

10,23 

(2,09) 

11,64 

(2,64) 
-14,08** 2047,52 0,60 

Social ångest T2 
11,02 

(2,68) 

10,30 

(2,29) 

11,82 

(2,85) 
-13,88** 2061,17 0,59 

Depressiva symtom T1 
13,68 

(12,52) 

9,44 

(9,30) 

18,37 

(13,88) 
-17,81** 1853,63 0,76 

Depressiva symtom T2 
14,46 

(11,05) 

10,84 

(8,29) 

18,46 

(12,28) 
-17,12** 1862,47 0,73 

Oro T1 
14,07 

(8,47) 

11,30  

(6,77) 

17,12 

(9,08) 
-17,17** 1980,58 0,73 

Oro T2 
16,41 

(9,54) 

12,98 

(7,85) 

20,19 

(9,81) 
-19,22** 2061,07 0,82 

Ruminering T1 
24,67  

(9,12) 

21,39 

(8,38) 

28,28 

(8,52) 
-19,39** 2266 0,82 

 

Ruminering T2 

28,26 

(9,59) 

24,56 

(9,01) 

32,35 

(8,50) 
-21,19** 2262,41 0,89 

 

Undantryckande T1 

10,87 

(3,37) 

11,21 

(3,42) 

10,50 

(3,27) 
5,08** 2266 0,21 

 

Undantryckande T2 

10,85 

(3,54) 

11,12 

(3,60) 

10,52 

(3,47) 
4,00** 2266 0,17 

Not. Ntotalt = 2268; npojkar = 1190; nflickor = 1078; M = medelvärde;  

s = standardavvikelse; fg = frihetsgrader; Hedges’ g = mått på effektstorlek 

** p < ,01. 
 

Fråga 3: Bivariata samband mellan social ångest, depressiva symtom och 

emotionsregleringsstrategier  

Tabell 3 visar bivariata samband (Pearsons korrelationskoefficient) mellan studiens 

variabler för pojkar respektive flickor. Samtliga värden visade signifikanta positiva samband 

mellan variablerna, med undantag för undantryckande T1 och ruminering T2 för pojkar. Alltså 

indikerar sambanden att mer symtom och användning av kognitiva emotionsregleringsstrategier 

överlag var associerade med högre nivåer av andra symtom och emotionsregleringsstrategier. 
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Sambanden över tid för en och samma variabel var starka i de flesta fallen. Enda undantaget var 

undantryckande, där sambandet mellan T1 och T2 endast var medelstarkt för båda könen. 

Starka positiva samband erhölls vid T1 mellan depressiva symtom och variablerna oro och 

ruminering för flickor. Samma mönster kvarstod för flickor vid mätning T2. För pojkar var 

sambanden mellan depressiva symtom och oro starka vid både T1 och T2, medan sambandet 

mellan depressiva symtom och ruminering var medelstarkt vid båda mätningarna. Starka positiva 

samband erhölls också mellan oro och ruminering vid T1 och T2, för både pojkar och flickor. För 

mätning över tid mellan T1 och T2 framkom inga starka samband mellan oro och ruminering, 

utan de var som mest medelstarka. Starka samband gick alltså att finna mellan variablerna 

depressiva symtom, oro och ruminering mätta vid samma tillfällen, och följde samma mönster för 

båda könen förutom sambandet mellan depressiva symtom och ruminering för pojkar som var 

medelstarkt. 

När det gäller social ångest fanns det ett medelstarkt positivt samband med både depressiva 

symtom och oro för pojkar och flickor vid båda mättillfällena. Samma mönster med medelstarka 

samband mellan dessa variabler fanns även mellan olika mättillfällen, med undantag för social 

ångest T1 och depressiva symtom T2 där sambandet var svagt för båda könen. Svaga samband 

erhölls mellan social ångest och ruminering respektive undantryckande i samtliga fall. 

Associationen mellan social ångest och de övriga variablerna varierade alltså, och var som 

starkast för oro och depressiva symtom. 

Vad gäller undantryckande fanns i allmänhet ett svagt positivt samband med de övriga 

variablerna, förutom för depressiva symtom hos flickor där sambandet var medelstarkt vid både 

T1 och T2.    

 

 



SOCIAL ÅNGEST OCH EMOTIONSREGLERING HOS UNGDOMAR 36 
 

Tabell 3 

Pearsons korrelationer mellan variabler, pojkar respektive flickor 

  

Social 

ångest 

T1 

Social 

ångest 

T2 

Dep. 

symtom 

T1 

Dep. 

symtom 

T2 

Oro 

T1 

Oro 

T2 

 

 

Rum. 

T1 

 

 

Rum.  

T2 

 

 

Undantr. 

T1 

Undantr. 

T2 

Social ångest T1 

 

- 

 

,60** 

 

,39** 

 

,28** 

 

,41** 

 

,32** 

 

,29** 

 

,18** 

 

,11** 

 

,15** 

Social ångest T2  

 

,63** 

 

- 

 

,31** 

 

,39** 

 

,32** 

 

,38** 

 

,26** 

 

,27** 

 

,12** 

 

,13** 

Depressiva symtom 

T1 

 

,41** 

 

,34** 

 

- 

 

,53** 

 

,59** 

 

,40** 

 

,49** 

 

,29** 

 

,18** 

 

,17** 

Depressiva symtom 

T2 

 

,26** 

 

,43** 

 

,61** 

 

- 

 

,43** 

 

,55** 

 

,31** 

 

,35** 

 

,16** 

 

,19** 

Oro T1  

 

,38** 

 

,30** 

 

,65** 

 

,42** 

 

- 

 

,56** 

 

,51** 

 

,36** 

 

,12** 

 

,10** 

Oro T2 

 

,33** 

 

,42** 

 

,47** 

 

,61** 

 

,56** 

 

- 

 

,43** 

 

,52** 

 

,08** 

 

,10** 

Ruminering T1 

 

,26** 

 

,20** 

 

,63** 

 

,42** 

 

,64** 

 

,47** 

 

- 
 

,50** 

 

,13** 

 

,11** 

Ruminering T2 

 

,21** 

 

,26** 

 

,42** 

 

,53** 

 

,41** 

 

,60** 

 

,53** 

 

- 
 

,03 

 

,09** 

Undantryckande T1 

 

,23** 

 

,21** 

 

,36** 

 

,22** 

 

,26** 

 

,14** 

 

,26** 

 

,12** 

 

- 

 

,36** 

Undantryckande T2 

 

,14** 

 

,20** 

 

,25** 

 

,33** 

 

,14** 

 

,18** 

 

,12** 

 

,19** 

 

,49** 

 

- 

Not. Korrelationer för pojkar redovisas över diagonalen och för flickor under diagonalen; 

npojkar = 1190; nflickor = 1078  

** p < ,01 

 

Fråga 4: Emotionsregleringsstrategier som prediktorer för social ångest  

Resultatet av hierarkiska regressionsanalyser uppdelade efter kön finns i tabell 4. För 

pojkar förklarade steg 1 med enbart social ångest T1 som prediktor 35,8 % av variansen i social 

ångest T2. Tillägget av oro, ruminering och undantryckande i steg 2 resulterade i en statistiskt 

signifikant förbättring av modellens prediktionsförmåga, i form av 0,9 % ökning av förklarad 

varians. Den slutliga modellen med samtliga prediktorer var statistiskt signifikant (F(4, 1185) = 

173,69, p < ,001). Alltså kan det sätt som pojkar reglerar sina emotioner i liten grad bidra med en 

förklaring av vilka som utvecklar mer social ångest över tid. Totalt förklarade modellen med både 

social ångest T1 och emotionsregleringsstrategierna som prediktorer 36,7 % av variansen i social 
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ångest T2. Vad gäller de enskilda prediktorernas bidrag för utfall i social ångest för pojkar visade 

resultaten att oro och ruminering förklarade en signifikant del av variansen, medan 

undantryckande uppvisade en trend mot att utgöra en signifikant prediktor. Resultatet tyder alltså 

på att såväl oro som ruminering är riskfaktorer för en ökning av social ångest hos pojkar. 

För flickor förklarade steg 1 med enbart social ångest T1 som prediktor 39,0 % av 

variansen i social ångest T2. Oro, ruminering och undantryckande lades till i steg 2, vilket ledde 

till en statistiskt signifikant förbättring av modellens prediktionsförmåga med 0,6 % ökning av 

förklarad varians. Den slutliga modellen med samtliga prediktorer var statistiskt signifikant (F(4, 

1073) = 177,39, p < ,001). Alltså kan även flickors strategier för reglering av emotioner bidra 

med förklaringsvärde för vilka som utvecklar mer social ångest över tid. Totalt förklarade 

modellen med både social ångest T1 och emotionsregleringsstrategierna som prediktorer 39,6 % 

av variansen i social ångest T2. Vad gäller de enskilda prediktorernas bidrag för utfall i social 

ångest för flickor visade resultaten att oro och undantryckande förklarade en signifikant del av 

variansen, medan ruminering inte gjorde det. Detta indikerar alltså att både oro och 

undantryckande är riskfaktorer för en ökning av social ångest hos flickor. 

Tabell 4 

Hierarkisk multipel regression med kriterievariabel social ångest T2, för pojkar respektive 

flickor  
 

 

Variabel 

Social ångest T2 

Pojkar  Flickor 

B SE B β ∆R² B SE B β ∆R² 

Konstant 3,590 0,266  0,358*** 3,946 0,308  0,390*** 

Social ångest T1 0,656 0,025 0,599***  0,676 0,026 0,625***  

Konstant 3,237 0,310  0,009*** 3,619 0,379  0,006** 

Social ångest T1 0,607 0,028 0,554***  0,636 0,028 0,588***  

Oro T1 0,019 0,010 0,058*  0,023 0,010 0,072*  

Ruminering T1 0,016 0,007 0,060*  -0,004 0,010 -0,013  

Undantryckande T1 0,026 0,016 0,039#  0,050 0,022 0,057*  

Not. npojkar = 1190; nflickor = 1078; B = regressionskoefficient; SE B = standardfel 

regressionskoefficient; β = standardiserad regressionskoefficient; R² = justerad 

determinationskoefficient (proportionen av varians i kriterievariabeln som modellen 

förklarar); ∆R² = förändring i R² för respektive steg i modellen  

* p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001; # p < ,10. 
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Fråga 5: Emotionsregleringsstrategier som moderatorer i sambandet mellan social ångest 

och depressiva symtom  

Resultatet av moderatoranalyser för oro, ruminering och undantryckande i sambandet 

mellan social ångest T1 och depressiva symtom T2 redovisas i tabell 5, 6 och 7. Vi inledde med 

att genomföra separata analyser för pojkar och flickor. Som framgår i tabellerna var 

interaktionseffekten inte signifikant för någon av de tre emotionsregleringsstrategierna, varken 

för pojkar eller flickor, men för ruminering fanns en trend mot en signifikant interaktionseffekt 

för flickor. Dessa resultat tyder på att nivån av respektive emotionsregleringsstrategi inte har en 

påverkan på sambandet mellan social ångest och senare depressiva symtom.   

Jämförelser av huvudeffekter för de olika prediktorerna avslöjade flera skillnader mellan 

pojkar och flickor. För pojkar var oro och undantryckande signifikanta prediktorer för depressiva 

symtom T2 i sina respektive modeller, medan ruminering uppvisade en trend i den riktningen. 

Social ångest var en signifikant prediktor för depressiva symtom hos pojkar i modellerna med 

ruminering och undantryckande, alltså var högre social ångest här associerat med fler depressiva 

symtom ett år senare. Denna effekt fanns dock ej i modellen med oro.  För flickor var ruminering 

den enda signifikanta prediktorn för depressiva symtom T2 i någon av de tre modellerna. Varken 

oro, undantryckande eller social ångest bidrog alltså signifikant till utfallet i depressiva symtom 

T2 hos flickor.  

När vi genomförde samma moderatoranalyser för de tre emotionsregleringsstrategierna på 

hela gruppen framträdde en signifikant interaktionseffekt i modellen med ruminering som 

föreslagen moderator (men inte i modellerna för oro och undantryckande). Uppföljande simple 

slope analysis (se figur 3) visade att social ångest T1 predicerade depressiva symtom T2 för 

individer med medelhöga (b = 0,26, 95 % KI [0,09, 0,43], t = 3,01, p = ,0026) och höga (b = 

0,42, 95 % KI [0,18, 0,66], t = 3,40, p = ,0007) nivåer av ruminering, men inte vid låga (b = 0,10, 

95 % KI [-0,11, 0,32], t = 0,93, p = ,3531) nivåer. Alltså indikerar detta resultat att det i hela 
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urvalsgruppen finns ett signifikant positivt samband mellan social ångest och senare depressiva 

symtom för de individer som har genomsnittliga och höga nivåer av ruminering, men inte för de 

som har låga nivåer av ruminering. Som framgår i figur 3 var sambandet starkare vid höga nivåer.  

Tabell 5  

Moderatoranalys med oro som föreslagen moderator mellan prediktorvariabeln social ångest 

T1 och kriterievariabeln depressiva symtom T2 för hela urvalsgruppen samt pojkar och 

flickor för sig 
 

 
Variabel 

Depressiva symtom T2 

Totalt Pojkar Flickor 

B SE B t p B SE B t p B SE B t p 

Konstant 
 

7,916 0,335 23,635 < ,001 7,292 0,346 21,109 < ,001 9,074 0,621 14,611 < ,001 

Oro T1  

(centrerad) 

0,136 0,033 4,121 < ,001 0,195 0,043 4,538 < ,001 0,052 0,049 1,071 = ,285 

Social ångest T1 

(centrerad) 

0,213 0,088 2,405 = ,016 0,143 0,122 1,171 = ,242 0,091 0,127 0,716 = ,475 

Oro * Social 
ångest 

(interaktion) 

0,009 0,009 1,086 = ,278 0,031 0,020 1,585 = ,113 0,014 0,011 1,219 = ,223 

Depressiva 

symtom T1 

0,472 0,025 19,099 < ,001 0,358 0,035 10,258 < ,001 0,504 0,034 14,775 < ,001 

Not. Ntotalt = 2268; npojkar = 1190; nflickor = 1078; B = regressionskoefficient;  

SE B = standardfel regressionskoefficient; t = statistiskt test; p = signifikansvärde;  

R
2

totalt = 0,41; R
2
pojkar = 0,31; R

2
flickor = 0,37. 

 

Tabell 6 

Moderatoranalys med ruminering som föreslagen moderator mellan prediktorvariabeln 

social ångest T1 och kriterievariabeln depressiva symtom T2 för hela urvalsgruppen samt 

pojkar och flickor för sig 
 

 

Variabel 

Depressiva symtom T2 

Totalt Pojkar Flickor 

B SE B t p B SE B t p B SE B t p 

Konstant 
 

7,777 0,313 24,843 < ,001 6,862 0,326 21,043 < ,001 9,378 0,590 15,908 < ,001 

Ruminering T1 

(centrerad) 

0,110 0,025 4,408 < ,001 0,057 0,030 1,895 = ,058 0,095 0,044 2,178 = ,030 

Social ångest T1 

(centrerad) 

0,260 0,086 3,011 =,003 0,285 0,121 2,354 = ,019 0,137 0,125 1,092 = ,275 

Ruminering * 
Social ångest 

(interaktion) 

0,017 0,009 2,004 = ,045 0,020 0,014 1,564 = ,118 0,021 0,013 1,663 = ,097 

Depressiva 
symtom T1 

0,479 0,024 20,404 < ,001 0,410 0,034 12,154 < ,001 0,488 0,033 15,005 < ,001 

Not. Ntotalt = 2268; npojkar = 1190; nflickor = 1078; B = regressionskoefficient;  

SE B = standardfel regressionskoefficient; t = statistiskt test; p = signifikansvärde;  

R
2

totalt = 0,41; R
2
pojkar = 0,29; R

2
flickor = 0,38.  
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Tabell 7 

Moderatoranalys med undantryckande som föreslagen moderator mellan prediktorvariabeln 

social ångest T1 och kriterievariabeln depressiva symtom T2 för hela urvalsgruppen samt 

pojkar och flickor för sig 
 

 
Variabel 

Depressiva symtom T2 

Totalt Pojkar Flickor 

B SE B t p B SE B t p B SE B t p 

Konstant 
 

7,210 0,273 26,376 < 
,001 

6,764 0,308 22,001 < 
,001 

8,771 0,517 16,964 < 
,001 

Undantryckande 

T1 (centrerad) 

-0,014 0,055 -0,248 = 

,804 

0,148 0,061 2,417 = 

,016 

-0,026 0,100 -0,263 = 

,792 

Social ångest T1 

(centrerad) 

0,334 0,091 3,660 < 

,001 

0,345 0,124 2,789 = 

,005 

0,168 0,131 1,278 = 

,202 

Undantryckande 
* Social ångest 

(interaktion) 

-0,015 0,023 -0,653 = 
,514 

0,011 0,035 0,312 = 
,755 

-0,016 0,034 -0,478 = 
,633 

Depressiva 
symtom T1 

0,531 0,020 26,270 < 
,001 

0,432 0,032 13,451 < 
,001 

0,529 0,028 19,206 < 
,001 

Not. Ntotalt = 2268; npojkar = 1190; nflickor = 1078; B = regressionskoefficient;  

SE B = standardfel regressionskoefficient; t = statistiskt test; p = signifikansvärde;  

R
2

totalt = 0,41; R
2
pojkar = 0,29; R

2
flickor = 0,37.    

 

 

Figur 3. Grafisk presentation av interaktion mellan social ångest T1 och ruminering T1 som 

prediktor för depressiva symtom T2 i hela urvalet. Höga och låga nivåer av social ångest och 

ruminering motsvarar en standardavvikelse över och under medelvärdet för respektive variabel. 
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Diskussion 

Ett syfte med den aktuella studien var att undersöka prevalens av social ångest utifrån olika 

kriterier och könsskillnader i prevalens såväl som i användning av emotionsregleringsstrategierna 

oro, ruminering och undantryckande. Vidare ville vi undersöka om de tre strategierna kan 

predicera en ökning av social ångest över tid och om de kan moderera ett samband mellan social 

ångest och senare depressiva symtom. Studien utgör ett bidrag till forskningsfältet genom att 

samtidigt undersöka flera emotionsregleringsstrategier i förhållande till social ångest, med 

longitudinell data insamlad från ett stort urval ungdomar under en utvecklingsperiod då både 

nivåer av social ångest och emotionsregleringsstrategierna oro och ruminering tenderar att 

debutera eller öka. 

Resultatdiskussion 

Social ångest förekommer hos en betydande del av svenska ungdomar i yngre tonåren, 

enligt våra undersökningar av prevalens både på subklinisk och klinisk nivå. Ungefär 25 % 

upplever mycket rädsla i minst en situation och 4-5 % upplever att de lider av en tydlig 

nedsättning av funktion till följd av sin rädsla. Siffrorna för ungdomar med nedsatt funktion 

överensstämmer överlag med en tidigare studie på svenska skolungdomar i denna ålder (Gren-

Landell, 2009b), men andelen ungdomar som upplever mycket rädsla i minst en situation var i 

vår studie nästan dubbelt så hög. En annan studie har dock visat en ännu högre prevalens för 

enbart social rädsla än vad vi fann (Essau et al., 1999), vilket dock skulle kunna kopplas till att 

den också inkluderade äldre ungdomar. Vårt resultat visade att prevalensen på samtliga nivåer var 

relativt högre vid T2 än T1, vilket pekar mot att tidsperioden är typisk för utveckling av social 

ångest. Det bör samtidigt nämnas att det kategoriska mått vi använt för att undersöka prevalens 

av social ångest på kliniska nivåer (nivå 1) utgår från en förkortad version av SPSQ-C (Gren-

Landell et al., 2009b). Det är således en uppskattning som bör tolkas med försiktighet och inte 

förväxlas med en kliniskt ställd diagnos.  
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Vårt resultat överensstämmer också med tidigare forskning som visat att social ångest på 

klinisk nivå är runt fyra gånger vanligare bland flickor (Gren-Landell, 2009b). Longitudinellt 

kunde vi i vår studie se att prevalensen som indikerar social ångest på klinisk nivå procentuellt 

sett ökade relativt mellan de båda mätningarna för flickor, samtidigt som den var oförändrad för 

pojkar. I de tidiga tonåren verkar det alltså främst vara hos flickor som det sker en debut av social 

ångest på klinisk nivå. Även på subkliniska nivåer så var könsskillnaden i prevalens stor, mer än 

dubbelt så hög bland flickor. Det behövs mer kunskap om anledningar till dessa könsskillnader, 

men tidigare forskning har diskuterat tänkbara bakomliggande faktorer som att flickor i större 

grad kan vara känsliga för andras omdömen då de genom sin pubertetsutveckling kan möta 

särskilda stressorer som kroppsmissnöje (Deardorff et al., 2007; Nolen-Hoeksema, 1994).  

Flickor hade också signifikant högre nivåer på de kontinuerliga måtten för social ångest, 

depressiva symtom, oro och ruminering med medelstor eller stor skillnad i samtliga fall. Detta är 

i linje med tidigare forskning kring könsskillnader i depressiva symtom, oro och ruminering 

under tidsperioden (Broeren et al., 2011; Jose & Weir, 2013; Muris et al., 2004). Liksom i 

tidigare studier så var nivåer av undantryckande högre hos pojkar (Gullone et al., 2010; Gullone 

& Taffe, 2012), men effektstorlekarna var som mest svaga i detta fall vilket gör att dessa resultat 

bör tolkas mer försiktigt. Vårt resultat påvisar också att det sker en relativ ökning av framförallt 

graden av oro och ruminering mellan T1 och T2 för båda könen. Detta bekräftar resultat från 

tidigare forskning och understryker att åldern kring 13-14 år är en period i livet då den typen av 

emotionsregleringsstrategier blir allt vanligare (Hampel & Petermann, 2005; Jose & Brown, 

2008; Laugesen et al., 2003; Zimmer-Gembeck & Skinner, 2011). 

De positiva sambanden överlag mellan de undersökta emotionsregleringsstrategierna och 

symtom på social ångest och depression bekräftar den omfattande tidigare forskning som pekat ut 

strategierna som maladaptiva (Aldao et al., 2010). De starka sambanden mellan både oro och 

ruminering och depressiva symtom var också väntat utifrån tidigare studiers resultat (Garnefski & 
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Kraij, 2006; Muris et al., 2004). Överlag var oro och särskilt ruminering relativt svagare 

associerat till social ångest än till depressiva symtom. De svaga sambanden mellan ruminering 

och social ångest var något överraskande, givet tidigare teori och forskning som associerat 

ruminering till social ångest (Clark & Wells, 1995; Penney & Abbott, 2014). En tänkbar 

förklaring skulle kunna vara vad som mätts med rumineringsmåttet. Genom formuleringen “ när 

jag är ledsen…” som stammening utgår det från responser på ledsenhet. Det är möjligt att 

instrumentet för vissa individer inte fångar upp ruminerande responser på ångest i just sociala 

situationer, som kretsar kring upplevda sociala misslyckanden (Penney & Abbott, 2014). 

Intressant i sammanhanget är också att social ångest på kliniska nivåer har kopplats till 

svårigheter att identifiera och differentiera mellan emotioner (Turk, Heimberg, Luterek, Mennin 

& Fresco, 2005). I framtida forskning på detta område kan det vara lämpligt att använda ett 

specifikt mått för ruminerande responser på ångest som Response to Anxiety Questionnaire 

(RAQ), vilket visat sig ha reliabilitet och validitet (Starr & Davila, 2012). 

Det mest oväntade resultatet bland korrelationerna var att undantryckande med något 

enstaka undantag uppvisade svaga samband med de flesta andra variabler. Tidigare studier med 

vuxna studenter har till exempel påvisat ett medelstarkt samband (r = ,30 - ,41) mellan social 

ångest och undantryckande (Kashdan & Breen, 2008; Kashdan & Steger, 2006).  Skillnaden kan 

eventuellt förklaras av olika ålder på urvalen eller på psykometriska egenskaper i måtten, då 

måttet på undantryckande i vår studie visade sig också ha begränsad intern konsistens vid T1. 

Betydelsen av det begränsade värdet på Cronbachs alfa (,67) bör dock inte överdrivas, då antalet 

frågor påverkar den interna konsistensen (Field, 2013) och måttet för undantryckande enbart 

innehåller fyra frågor. En tänkbar bidragande anledning till att de svaga sambanden för 

undantryckande till andra variabler ändå var signifikanta i de flesta fallen i vår studie kan vara 

storleken på urvalet.  
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Vår studie påvisade ett starkt samband mellan oro och ruminering för båda könen, vilket 

stämmer väl överens med tidigare forskning som med korrelationer i spannet ,55 - ,60  visat att 

dessa emotionsregleringsstrategier är sammanlänkade med varandra (Muris et al., 2004; Rood et 

al., 2010).   

Den deskriptiva statistik vi redovisat påvisar att det är en stor spridning i fördelningen på 

vissa variabler hos båda könen, främst när det gäller depressiva symtom och oro. Det är sannolikt 

att urvalet som helhet rymmer undergrupper av individer med profiler av utmärkande höga 

värden. Eftersom vi använt oss av variabelorienterade analyser så har vi inte kunnat hitta sådana 

undergrupper, men framtida forskning skulle kunna undersöka detta med personorienterade 

metoder som till exempel klusteranalys.  

Vårt resultat ger delvis stöd för att de strategier som ungdomar använder för att reglera sina 

emotioner kan predicera en ökning av symtom på social ångest ett år senare, genom unik 

förklarad varians utöver den som tidigare nivåer av social ångest bidragit med. Detta gäller för 

både pojkar och flickor. Det ska dock noteras att det signifikanta bidrag som 

emotionsregleringsstrategierna gjorde i praktiken var litet och bestod i mindre än 1 % av extra 

förklarad varians i social ångest för både pojkar och flickor. Oro visade sig vara en signifikant 

riskfaktor för ökning av social ångest hos båda könen, något som kompletterar tidigare 

forskningsresultat om oro som en maladaptiv emotionsregleringsstrategi och riskfaktor för 

ökning av generell ångest över tid (Aldao et al., 2010; Calmes & Roberts, 2007; Hong, 2007; 

Young & Dietrich, 2015) till att även vara tillämpligt för social ångest. Den framtidsinriktade 

kognitiva processen har i en teoretisk kontext för social ångest kopplats både till direkt 

undvikande av den sociala situationen eller att individen äntrar situationen med självfokuserad 

uppmärksamhet som i sig reducerar möjlighet att upptäcka tecken på andras icke-dömande eller 

gillande beteenden (Clark & Wells, 1995). Även om mekanismerna i sambandet sannolikt är mer 
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komplexa, är det ändå rimligt att individer som styr sin uppmärksamhet mot potentiellt negativa 

utvärderingar i kommande sociala situationer utvecklar mer rädsla för sådana situationer över tid.  

Ruminering var en signifikant prediktor för ökning av social ångest enbart hos pojkar. Detta 

var oväntat givet vårt resultat att flickor har högre nivåer av ruminering och att tidigare forskning 

har etablerat ruminering som riskfaktor för generell ångest (Aldao et al., 2010; McLaughlin et al., 

2011; Young & Dietrich, 2015). Från ett teoretiskt perspektiv bidrar den ruminering som sker 

efter sociala situationer till en negativ subjektiv utvärdering av den sociala situationen, vilket 

förstärker personens ångest och bild av sig själv som socialt otillräcklig (Clark & Wells, 1995). 

Liknande resultat som i vår studie har påvisats av Hong (2007) där oro predicerade en ökning i 

både symtom på ångest och depression, medan ruminering enbart predicerade depression. I den 

studien genomfördes dock inte analyser uppdelade efter kön. Som vi redan diskuterat kan vårt 

mått för ruminering eventuellt ha en begränsad möjlighet att fånga upp ruminerande responser på 

ångest. Dessutom har vår studie inte tagit hänsyn till idéer om differentiering av begreppet 

ruminering (Treynor et al., 2003), där vissa tidigare studier indikerat att det är särskilt den 

maladaptiva komponenten brooding som är associerat till psykisk ohälsa (Burwell & Shirk, 2007; 

Olatunji et al., 2013). Frågan är om problem med rumineringsmåttet i sig kan utgöra en del av 

förklaringen till varför ruminering är en riskfaktor enbart för pojkar, till exempel genom att 

flickor skulle vara bättre på att differentiera mellan känslor. Framtida studier bör undersöka om 

dessa könsskillnader kan replikeras.   

Det finns ytterligare möjliga förklaringar till de små eller obefintliga effekterna av 

emotionsregleringsstrategierna som prediktorer till social ångest. Med tanke på att strategierna 

debuterar eller ökar för många i denna ålder och därmed troligen inte hunnit bli en stabil, inlärd 

vana, så kan tidsperioden på ett år eventuellt vara för kort för att oro och ruminering ska ha gett 

utslag i symtom på social ångest. Å andra sidan är det även tänkbart att symtom på social ångest 

kan fluktuera under tidsperioden på ett år, vilket gör att starkare samband möjligen kunde ha 
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fångats upp vid kortare intervall mellan mätningarna. I en tidigare longitudinell studie med färre 

deltagare och en kortare tidslinje har predicerande effekter av oro och ruminering på 

symtomökningar i ångest och depression påvisats (Young & Dietrich, 2015). Som konstaterats 

tidigare var nivåerna av oro och ruminering i vår studie relativt högre vid T2 än vid T1. Utifrån 

att en tidigare studie som med en tvärsnittsdesign med flera åldersgrupper visat att nivåer av 

ruminering verkar öka under adolescensen (Jose & Brown, 2008) är det troligt med ytterligare 

ökningar till T3. För senare undersökningar inom ramen för Trestadsstudien finns en intressant 

möjlighet att longitudinellt följa hur nivåer av till exempel ruminering förändras och hur 

sambandet till social ångest ser ut över en längre tidsperiod, när emotionsregleringsstrategier 

sannolikt befästs i större utsträckning. 

Vår studie är så vitt vi känner till den första som undersökt undantryckande som en 

prediktor för ökning av social ångest i det aktuella åldersspannet. I motsats till resultatet för 

ruminering så visade sig undantryckande vara en signifikant prediktor för ökad social ångest hos 

flickor men inte hos pojkar (för vilka det dock fanns en trend i samma riktning). På grund av 

tveksamheter vad gäller uppfyllande av antagandet om linjärt samband till utfallsvariabeln social 

ångest bör dock dessa resultat tolkas med viss försiktighet. Tidigare studier har visat att 

undantryckande av uttryck av negativa emotioner inte minskar individens subjektiva upplevelse 

av den emotionen (Gross & Levenson, 1997). Vårt resultat pekar till viss del i samma riktning 

genom att undantryckande istället kan vara associerat med en ökning av social ångest, åtminstone 

för flickor. Vi rekommenderar att fler studier görs på den roll undantryckande kan ha för ökning 

av social ångest över tid.  

Det är även viktigt att lyfta att studiens longitudinella design enbart möjliggör slutsatser om 

att emotionsregleringsstrategier i tid föregår en ökning av social ångest, men inte om ett 

orsakssamband. Resultatet av regressionsanalyserna indikerar också att mer än 60 % av variansen 

av utfallet i social ångest för respektive kön förklaras av andra variabler än tidigare social ångest 
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och emotionsregleringsstrategierna. Beteendeundvikande av situationer som väcker ångest är till 

exempel en emotionsregleringsstrategi vilken etablerats som en transdiagnostisk faktor (Harvey 

et al., 2004), med koppling även till social ångest (Clark & Wells, 1995). Genom att tidigare 

studier även belyst att höga nivåer av ruminering och social ångest är associerat med ökat socialt 

undvikande över tid (Miers et al., 2014), tydliggörs vikten av att framtida forskning på området 

tar hänsyn till fler faktorer och mer komplexa samband än de vi undersökt. 

Givet den långa rad av andra problem som associerats till socialt ångestsyndrom och att 

även ungdomar med subkliniska nivåer av social ångest ofta lider av samtidiga problem (Gren-

Landell, 2009b) finns både mänskliga och samhällsekonomiska vinster att hämta om en negativ 

utveckling kan stävjas i ett tidigt skede. Våra resultat att oro och (för pojkar) ruminering är 

faktorer med en liten men signifikant association till ökade symtom på social ångest ett år senare, 

indikerar att sådana kognitiva processer kan utgöra intressanta måltavlor för förebyggande 

åtgärder. Kognitiv beteendeterapi med interventioner som att främja ett mer konkret och 

därigenom problemlösningsfokuserat tänkande (Harvey et al., 2004) har i flera studier visat sig 

kunna vara effektiva för att reducera oro och ruminering i både kliniska och generella 

populationer (se review av Querstret & Cropley, 2013). Sådana interventioner kan utifrån våra 

resultat ha relevans även för att förebygga social ångest, genom att ge individen tillgång till en 

bredare repertoar av mer funktionella emotionsregleringsstrategier. 

Faktumet att vi använde ett kontinuerligt mått för social ångest i åtta situationer har en 

tydlig begränsning i det inte säger någonting om hur pass mycket individen lider av sin rädsla i 

form av nedsatt funktion. Vår prevalensberäkning visade att det finns en andel individer med 

mycket social rädsla avgränsad till en situation som ändå upplever en tydlig påverkan på 

funktion, vilket är i linje med resonemang i litteraturen om att det inte går att sätta likhetstecken 

mellan hög ångest i ett kontinuerligt mått och hög associerad funktionsnedsättning (Rapee & 

Spence, 2004). Senare studier kan tjäna på att ta hänsyn till funktion i större utsträckning och 
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undersöka närmare hur sambanden till emotionsregleringsstrategier ser ut i olika undergrupper, 

till exempel om de individer som lider av nedsatt funktion till följd av sin sociala ångest tillämpar 

strategierna i högre utsträckning. En annan implikation av vårt metodval är att prediktorerna 

säger något både om kvarhållande och utveckling av social ångest, snarare än att predicera vilka 

som till exempel går från att inte lida av funktionsnedsättning vid T1 till att göra det vid T2. En 

fråga för framtida forskning kan alltså vara om emotionsregleringsstrategierna kan predicera nya 

fall av social ångest på klinisk nivå. 

Våra moderatoranalyser visade att av de tre emotionsregleringsstrategierna var det endast 

ruminering som modererade ett samband mellan social ångest T1 och depressiva symtom T2, och 

det när vi genomförde en analys på gruppen som helhet. Detta skulle kunna vara en fråga om 

statistisk power, då motsvarande interaktionseffekt i analyser uppdelat på kön endast uppvisade 

en trend mot signifikans för flickor. Att sambandet mellan social ångest och depressiva symtom 

var positivt och signifikant vid medelhöga och höga men inte låga nivåer av ruminering, indikerar 

att en passiv, repetitiv och negativt färgad kognitiv process kring varför en känner som en gör och 

vilka konsekvenser det har ökar risken för att social ångest följs av depressiva symtom på sikt. 

Att ha social ångest men inte ruminera är enligt vårt resultat inte associerat med senare depressiva 

symtom. Detta pekar också på att interventioner som riktas mot att reducera ruminering kan ha 

betydelse för att förebygga att individer med social ångest utvecklar sekundära depressiva 

symtom. Vårt resultat är i linje med tidigare studie av Starr med kollegor (2016) där ökningar av 

depressiva symtom enbart inträffade för de flickor som hade hög grad av ruminering på generella 

ångestsymtom, men vår studie utökar detta till att även gälla social ångest. Likt vårt tidigare 

resonemang skulle det vara intressant för framtida forskning att undersöka modererande effekter 

med ett specifikt mått för ruminerande responser på ångest såsom RAQ (Starr & Davila, 2012).  

Vår studie är till vår kännedom den första som direkt utforskat oro och undantryckande som 

moderatorer för ett samband mellan social ångest och depressiva symtom, men det fanns ingen 
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signifikant interaktionseffekt för någon av de två emotionsregleringsstrategierna. Detta innebär 

alltså att nivåer av dessa emotionsregleringsstrategier inte påverkar sambandet mellan social 

ångest och depressiva symtom över tid. Resultatet kan alltså indikera att ruminering är en mer 

betydelsefull mekanism än oro i sambandet mellan social ångest och depressiva symtom. Vår 

bortfallsanalys visade dock samtidigt att de individer som enligt våra inklusionskriterier föll bort 

till T2 hade signifikant högre nivåer av oro och depressiva symtom vid T1 jämfört med det urval 

som vi genomförde våra analyser på. Detta behöver tas i beaktande när den icke signifikanta 

interaktionseffekten för oro bedöms. Vad gäller undantryckande kan få slutsatser dras om dess 

modererande effekt, eftersom det fanns tveksamheter om dess linjära samband till 

utfallsvariabeln depressiva symtom.  

Av våra moderatoranalyser framkom även en del intressanta huvudeffekter. Ruminering var 

en signifikant prediktor för depressiva symtom för flickor och uppvisade en trend i den riktningen 

för pojkar, vilket överlag överensstämmer med den stora forskningsbas som tidigare etablerat 

ruminering som en riskfaktor för depressiva symtom och depression (Abela et al., 2002; 

Broderick & Korteland, 2004; Burwell & Shirk, 2007). Social ångest visade sig i två av 

modellerna för pojkar vara signifikant positivt associerat med depressiva symtom ett år senare, 

medan motsvarande effekt inte fanns alls för flickor. Mot bakgrund av den trend som fanns mot 

en signifikant interaktionseffekt för ruminering hos flickor, kan det tänkas att social ångest för 

pojkar kan ha en mer direkt association till depressiva symtom, medan ångesten för flickor 

behöver kombineras med en ruminerande responsstil för att sambandet ska gälla. I sammanhanget 

kan nämnas att blyghet har kopplats till mer negativa sociala konsekvenser och setts ha ett 

starkare samband till internaliserande problem för pojkar jämfört med flickor. Detta har 

attribuerats till pojkars avvikande från traditionella maskulina könsnormer kring social dominans 

och självhävdelse (se review av Doey, Coplan & Kingsbury, 2014). Utifrån att det finns 

överlappande komponenter i blyghet och social ångest (Heiser, Turner, Beidel & Roberson-Nay., 
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2009) kan framtida studier utforska sambanden mellan social ångest, emotionsregleringsstrategier 

och depressiva symtom med mer hänsyn till variabler som kamrat- och föräldrarelationer.  

De begränsningar kring måtten för ruminering och social ångest som diskuterats i 

förhållande till vår fjärde frågeställning är relevanta även för våra moderatoranalyser. Troligen är 

det så att det är de ungdomar vars rädsla påverkar funktion som i större utsträckning utvecklar 

depressiva symtom. Urvalet rymmer därmed sannolikt undergupper där ett samband mellan 

social ångest och depressiva symtom är starkare än de svaga samband som påvisats för hela 

urvalet och som är beräknat utifrån ett mått på social ångest utan hänsyn till funktion. Litteraturen 

rymmer också förslag om att individer med en avgränsad situationell typ av socialt 

ångestsyndrom, i DSM-V (American Psychiatric Association, 2013) kategoriserat genom 

specifikationen enbart framträdanden, kan ha färre interpersonella problem än individer med en 

mer generaliserad problematik, varför de förstnämnda kan ha en betydligt mindre risk att 

utveckla sekundär depressiv problematik (Cummings et al., 2014). Att undersöka och jämföra 

olika typer av undergrupper kan i framtida forskning utveckla kunskapen om hur sambanden ser 

ut.  

Slutligen kan vi betona några metodologiska faktorer i förhållande till resultatet av våra 

moderatoranalyser. Dels möjliggör vår design inte fastställande av kausala samband, utan bara 

samband mellan olika variabler över tid. Den av tidigare forskning etablerade tidsmässiga 

associationen mellan social ångestsyndrom och depression har föreslagits kunna vara en artefakt 

genom att debuten av social ångest generellt sett inträffar vid lägre ålder (Rapee & Spence, 

2004). Dessutom har vi i våra moderatoranalyser inte undersökt en relevant faktor som 

beteendeundvikande, som i tidigare studier setts kunna mediera ett samband mellan social ångest 

och utveckling av depressiva symtom (Moitra, Herbert & Forman, 2008).  

Vi valde att undersöka modererande effekter av emotionsregleringsstrategierna baserat på 

den koppling de haft till social ångest i tidigare forskning och utifrån att det bivariata sambandet 
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mellan social ångest T1 och depressiva symtom T2 var svagt för båda könen. Moderatoranalyser 

kan vara relevanta när samband mellan en prediktor och en kriterievariabel är oväntat svagt eller 

inkonsekvent mellan olika studier (Baron & Kenny, 1986). Teoretiskt skulle 

emotionsregleringsstrategierna också kunna ha en medierande effekt, alltså att utgöra den 

mekanism genom vilken prediktorvariabeln social ångest har en påverkan på kriterievariabeln 

depressiva symtom (Baron & Kenny, 1986; Starr & Davila, 2012). En sådan frågeställning kan 

vara intressant och mer passande för senare uppsatser inom ramen för Trestadsstudien. Då 

kommer tillgång finnas till fler än två vågor av data, vilket innebär att prediktor, mediator och 

kriterievariabel kan mätas vid olika tillfällen över tid.  

Diskussion av studiens styrkor och begränsningar 

Vår studie har ett flertal styrkor, varav en är att den använt ett stort urval ungdomar som 

såvitt vi vet överstiger de flesta publicerade studier på området. Då deltagande individer kommer 

från ett brett urval av skolor i tre mellansvenska kommuner kan det antas vara representativt för 

populationen svenska högstadieungdomar, vilket bidrar till extern validitet för resultaten. Genom 

att tillämpa en longitudinell design har vi kunnat undersöka samband över tid i en ålder då social 

ångest och de aktuella emotionsregleringsstrategierna tenderar att öka eller debutera. Vår kontroll 

för tidigare nivåer av kriterievariablerna social ångest och depressiva symtom stärker 

konstruktvaliditet kring den roll emotionsregleringsstrategierna har för utveckling av social 

ångest och efterföljande depressiva symtom.  

Studien har också ett flertal begränsningar, varav några relaterade till våra mätinstrument 

redan nämnts i vår diskussion av resultatet. Ett genomgående problem vid longitudinella studier 

är bortfall (Kazdin, 2010). Vår analys indikerade viss systematik i bortfallet mellan T1 och T2 

genom att de som inte var kvar till T2 hade signifikant högre nivåer av oro och depressiva 

symtom. Det kan innebära att vårt urval rymt färre individer som haft för våra frågeställningar 

relevant problematik, vilket i sin tur kan ha bidragit till oväntat svaga effekter. Vidare är all data 
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som använts självrapporterad vilket överlag kan vara associerat med problem som social 

önskvärdhet (Kazdin, 2010), även om sådan risk troligen minimerats genom information om 

konfidentialitet och att lärare var frånvarande under datainsamlingen. Dessutom kan mätning av 

emotionsregleringsstrategier med retrospektiv självrapportering vara problematiskt av skäl som 

att en typisk respons efterfrågas och att minnesbilder av använda strategier kan vara felaktiga 

(McLaughlin et al., 2011; Stone et al., 1998).  

Slutligen är det viktigt att lyfta fram att individer kan ha tillgång till fler 

emotionsregleringsstrategier än de vi undersökt, inklusive sådana som generella beskrivits som 

adaptiva. Litteraturen rymmer dessutom förslag om att nyansera synen på att vissa strategier 

generellt är adaptiva och andra maladaptiva, genom att i högre grad ta hänsyn till kontext och den 

situation där strategin tillämpas (Aldao, 2013). Det kan särskilt vara en inflexibel användning av 

vissa strategier som är problematiskt i förhållande till utveckling av psykisk ohälsa (Lougheed & 

Hollenstein, 2012). Andra studier har undersökt hur repertoarer med olika kombinationer av 

emotionsregleringsstrategier kan förhålla sig på olika sätt till mått på symtom för psykisk ohälsa 

(Dixon-Gordon, Aldao & De Los Reyes, 2015) och har påvisat interaktioner där tillgång till 

adaptiva strategier kan ha en kompenserande effekt vid höga nivåer av maladaptiva strategier 

(Aldao & Nolen-Hoeksema, 2012). Sammantaget understryker detta nödvändigheten i att 

framtida forskning undersöker fler strategier än de vi analyserat och även tittar på hur deras 

inbördes samband är relaterat till utveckling av psykisk ohälsa.  

Sammanfattning och avslutande kommentar 

Social ångest är ett utbrett problem bland ungdomar, i synnerhet hos flickor, och tycks öka 

under de tidiga tonåren. Flickor oroar sig och ruminerar också i högre grad än pojkar, medan 

pojkar trycker undan uttryck av känslor i något större utsträckning. Vi har i vår studie också visat 

att de strategier ungdomar använder för att reglera sina emotioner kan bidra till en ökning av 

social ångest över tid, och det verkar främst vara oro som utgör en riskfaktor i den processen. 
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Något annat vi påvisat är att ungdomar som har social ångest och som dessutom ruminerar 

utvecklar depressiva symtom i högre grad än de som har social ångest men inte ruminerar. 

Genom att klargöra betydelsen som emotionsregleringsstrategier har för utveckling av social 

ångest och efterföljande depressiva symtom, pekar resultatet mot ett behov av förebyggande 

åtgärder. Tidiga interventioner inriktade mot oro och ruminering kan vara en framkomlig väg för 

att stärka ungdomar i deras hantering av de tidiga tonårens känslomässiga stormar och därigenom 

hindra att problem med social ångest eskalerar och medför annan psykisk ohälsa. För att 

ytterligare utveckla förståelsen för sambandet mellan ungdomars responser på sitt känsloliv och 

utveckling av social ångest bör framtida studier i högre utsträckning ta hänsyn till i vilken grad 

individen upplever funktionsnedsättning på grund av sin ångest, undersöka fler 

emotionsregleringsstrategier och deras samverkan samt vidare utforska könsskillnader i 

sambanden. 
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