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Abstrakt 
Föreliggande studie har undersökt underliggande neurala regioner för 
informationsprocessning av lexikala stimuli hos patienter med socialt ångestsyndrom 
(SAD). Deltagarna bestod av 26 kvinnor och män i åldrarna nitton till femtiosju år (M 
= 32). Under mätning med funktionell magnetresonanstomografi (fMRI) fick 
forskningdeltagarna läsa olika påstående i tre valenser (positiva, neutrala och 
negativa). Dessa var i sin tur antingen riktade till personen själv, eller till någon 
annan. Resultaten visar att positiva stimuli, riktade till personen själv, aktiverar 
nätverk inom mediala prefrontalcortex (mPFC, BA 8 & 10) och tenderade till 
lateralisering i höger hemisfär. Negativa stimuli, riktade till sig själv, antyder en mer 
lokal aktivering specifikt till BA 9, vänsterlateraliserat. Neutral valens gav aktivering 
i regioner associerade till tolkning och förståelse av språk. Neurala responser i 
amygdala har inte registrerats under någon av experimentets betingelser. 
Sammantaget visar studien aktivering av regioner som relateras till själv-hänvisande 
processning och hur semantiska och episodiska minnessystem (Cabeza & Nyberg, 
2000) potentiellt kan bidra till vidmakthållandet av social ångest. 
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Socialt ångestsyndrom (SAD) är en av de vanligast förekommande ångestdiagnoserna 
med en prevalens mellan 7-16% (Fehm, Pelissolo, Furmark, & Wittchen, 2005; 
Furmark, Tillfors, Everz, Marteinsdottir, Gefvert & Fredrikson, 1999; Furmark, 
Tillfors, Marteinsdottir, Fischer, Pissiota, Långström & Fredrikson, 2002) och anses 
därför vara ett betydande folkhälsoproblem (Furmark, et al., 2002). Social fobi 
definierades först som en egen diagnos i DSM-III (American Psychiatric Association 
[APA], 1980). Sedan dess har flera förklaringsmodeller till specifika komponenter 
lanserats av forskande kliniska psykologer (Amir, Beard, Taylor, Klumpp, Elias, 
Burns & Chen, 2009; Bögels & Mansell, 2004; Clark & Wells, 1995; Rapee & 
Spence, 2004).  
 
Social ångest 
Socialt ångestsyndrom (social anxiety disorder) karakteriseras av en ihållande rädsla 
för en eller flera sociala situationer, eller prestationer, där personen är utsatt för 
okända människor eller eventuell granskning av andra. Individen fruktar att han eller 
hon kommer att agera på ett sätt (eller visa ångestsymptom) som kommer att vara 
pinsamt och förödmjukande (American Psychiatric Association, 1994, p. 416). 
Vanliga ångestsymptom vid social fobi kan beskrivas som ett starkt obehag som 
framkallar fysiologisk respons: hjärtklappning, rodnad, svettning, spända muskler, 
darrningar eller skakningar.  

Många som lider av social ångest har också andra psykiska besvär. Det har 
rapporterats att endast 12% av gruppen med social ångest har en diagnos utan 
komorbiditet, och att depression är den vanligast förekommande (Fehm, et al., 2005). 
Alkoholmissbruk lyfts även fram som en vanlig problematik för personer med social 
ångest, varför också intressanta förklaringsmodeller kring alkohol och dess påverkan 
på uppmärksamhet har växt fram (Bacon & Ham, 2010). Flera forskare betonar 
vikten av tidiga insatser mot socialt ångestsyndrom för att förebygga 
missbruksproblem (Hofmann & DiBartolo, 2010) och depression (Bögels & Tarrier, 
2004) 

Social ångest debuterar ofta i ungdomen (Fehm, et al., 2005) och riskfaktorer som 
familjerelaterade (Tillfors, Furmark, Ekselius, & Fredrikson, 2001) och direkt 
genetisk påverkan har lyfts fram i litteraturen (Marteinsdottir, Furmark, Tillfors, 
Fredrikson, & Ekselius, 2001).  

Studier har rapporterat olika resultat vad gäller könsfördelningen av diagnosen då 
vissa menat att fler kvinnor drabbas än män (Fehm, et al., 2005; Rapee & Spence, 
2004), medan andra rapporterat att män och kvinnor drabbas relativt lika (Hofmann & 
DiBartolo, 2010). Etniska skillnader har också rapporterats med vita amerikaner som 
var överrepresenterade vad gäller SAD som diagnos. Afro-, asian- och spansktalande 
etniska minoritetsgrupper var klart underrepresenterade. Skillnaderna var inte lika 
stora för andra ångestdiagnoser som generaliserad ångest (GAD), paniksyndrom och 
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (Asnaani, Richey, Dimaite, Hinton, & 
Hofmann, 2010). 

Sedan social fobi som enskild diagnos presenterades i DSM-III har kriterierna 
förändrats och inkluderar idag en bredare problematik, detta är en av anledningarna 
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till att den prevalens som rapporterats för social fobi skiljer sig åt och beror på vilka 
diagnostiska tröskelvärden som använts av forskaren (Furmark, et al., 1999; Furmark, 
et al., 2002).  

Social fobi benämns synonymt som socialt ångestsyndrom (SAD) i denna uppsats. 
Detta hör till en pågående diskussion om utvecklingen av diagnosens kriterier för den 
kommande versionen av det diagnostiska systemet DSM-V (Bögels, Alden, Beidel, 
Clark, Pine, Stein & Voncken, 2010). Det diskuteras bland annat att det kan vara 
fruktbart att resonera kring social ångest som en normalfördelad variabel med 
patologiska tillstånd som social fobi och undvikande personlighetsstörning på ena 
sidan av ett spektrum, och mer förekommande blygsamhet på andra sidan av spektrat 
(Furmark, et al., 1999; Henderson & Zimbardo, 2010; Rapee & Spence, 2004; 
Tillfors, Furmark, Ekselius & Fredrikson, 2001). Metodologiska faktorer och 
diagnostiska kriterier kan tänkas bli en fortsatt artefakt i sammanhanget om 
diagnostiska kriterier görs mindre snäva och inkluderar blygsamhet i ett 
normalfördelat spektrum. Den vetenskapliga diskussion som förs kring diagnostiska 
kriterier för social ångest (patologi kontra normalitet) pågår rimligen även i gruppen 
med social ångest: huruvida ens tankar, känslor och beteende är sjukliga eller något 
oföränderligt som man är (blyg). Detta är en möjlig bidragande faktor till varför 
personer med social ångest sällan söker hjälp inom vården. Studier har visat att 
patienter ofta lever med diagnosen i flera år, ibland årtionden, innan kontakt med 
vården tas (se t ex Wittchen, Stein, & Kessler, 1999). I jämförelse med andra 
ångestdiagnoser uppvisar SAD mindre hjälpsökande beteende (Issakidis & Andrews, 
2002), en annan studie har även lyft fram att endast 5% söker hjälp för sin sociala 
fobi (Schneier, Johnson, Hornig, Liebowitz, & Weissman, 1992). Andra forskare har 
lyft fram att av de som aktivt söker behandling är det endast 15% som påbörjar en 
sådan (Coles, Turk, Jindra & Heimberg, 2004). Social ångest är vanligt 
förekommande men det är få som ges en effektiv behandling, om ens någon 
behandling. 

Detta betonar vikten av att lyfta fram de behandlingsalternativ som är vetenskapligt 
utvärderade och visat goda resultat. Det finns flera medicinska behandlingsalternativ 
som kan väljas, beroende på vilken form av social ångest patienten har och eventuell 
komorbiditet. Farmakologiska studier med läkemedel som paroxetin, sertraline, 
fluvoxamine och escitalopram har nämnts med god symptomreduktion (Blanco, 
Schneier, Okuda, & Liebowitz, 2010). Psykologisk behandling för social ångest har 
med kognitiv beteendeterapi visat mest fördelaktiga resultat (Otto, Hearon & Safren, 
2010). Gällande rekommendationer inom svensk hälso- och sjukvård är att kognitiv 
beteendeterapi prioriteras framför andra behandlingsformer (Socialstyrelsen, 2010). 

Att lyfta in andra vetenskapsfält och mätmetoder (såsom kognitions- och 
neurovetenskap) på ett kliniskt behandlingsområde kan komplettera och utveckla 
befintlig kunskap om hur en behandling påverkar patienten. Karakteristiska symptom 
vid social ångest, såsom förhöjda rädsloresponser och kognitiva funktioner 
(katastroftolkning) har påvisats representera specifika neurala områden i hjärnan och 
det är därför viktigt att förstå vad som bidrar till uppkomst och vidmakthållande av 
den sociala fobin (Phan & Klumpp, 2010).  
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Neurovetenskap 
Med kompletterande data på kroppsliga reaktioner, såsom hjärnaktivitet, puls och 
andning, skulle den behandling som utvärderas bättre kunna anpassas till individen 
och även ge ledtrådar till nya interventioner och behandlingsprogram. Data från 
studier med hjärnavbildning och andra med genetiska frågeställningar kan bidra till 
ökad förståelse för vem den specifika behandlingen passar (Stein, Seedat, & 
Gelernter, 2006). I förlängningen kommer också neurovetenskapens infallsvinklar 
kunna leda till ökad trovärdighet för psykologisk behandling (Roffman, Marci, Glick, 
Dougherty & Rauch, 2005). Med den ökade tillgången till hjärnavbildningstekniker 
kommer framtida behandlingsinsatser potentiellt kunna riktas bättre till specifika 
patient- och subgrupper inom desamma. Neurovetenskap och 
hjärnavbildningsforskning vid tillstånd som social ångest är därför ett område som det 
riktats alltmer uppmärksamhet till de senaste åren (se reviewartiklar Etkin & Wager, 
2007; Freitas-Ferrari, Hallak, Trzesniak, Filho, Machado-de-Sousa, Chagas, Nardi & 
Crippa, 2010). Biologisk psykologi har dock en historia som sträcker sig långt 
tillbaka. 

Under 1800-talets senare hälft uttryckte den amerikanska psykologen William 
James att kognitionen var sekundär till det fysiologiska uttrycket av emotionen. 
Resonemanget utvecklades senare av James-Lange som experimentellt testade 
betingelsen och föreslog sedermera teorin om att medveten erfarenhet av en känsla 
föregås av en fysiologisk förändring: emotioner är kognitiva responser på information 
från kroppsliga markörer. Detta synsätt har delvis även kunnat bekräftas av forskning 
på senare tid men det finns aspekter som James-Langes teori inte kan förklara: trots 
att det fysiologiska påslaget minskat, kan personen uppleva ett fortsatt emotionellt 
påslag. Senare lanserade Cannon-Bards teori som betonade hypothalamus och 
thalamus involvering som viktiga i rollen att mediera emotionerna, vilket innebär att 
den fysiologiska och emotionella aspekten aktiveras simultant. Emotioner kan utifrån 
detta syntes av två perspektiv ses som en dynamisk interaktion mellan områden som 
amygdala, hypothalamus och cerebral cortex. Teorierna kring emotioner har 
vidareutvecklats av Schachter, och senare av Damasio som menar att 
känslotillståndet, upplevelsen av emotioner, i grunden är en berättelse som hjärnan 
konstruerar för att förklara kroppsliga reaktioner (Kandel, Schwartz, & Jessell, 2000). 
Emotionsbegreppet och den kunskap och förståelse för involverade mekanismer som 
idag är aktuell inkluderar både upplevelsen och berättelsen (kognitionen), vilket 
ytterligare tonar ned en dikotomisk förklaringsmodell av tanke och känsla. Detta gör 
det särskilt intressant att studera en specifik problematik som SAD med ett brett 
nätverk av neurala aktiveringar och interaktioner. 

Etkin och Wager (2007) skriver i en metaanalys om emotionsprocessning vid tre 
olika ångesttillstånd: PTSD, SAD och specifik fobi. Resultatet lyfter fram ett par 
viktiga aspekter med relevans för patienter med SAD: hyperaktivitet i amygdala och 
insula var särskilt tydligt för patientgruppen med SAD, men att även de övriga 
inkluderade patientgrupperna uppvisade samma mönster i hjärnaktivitet. Detta 
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belyser att de olika patientgruppernas liknande symptom för rädsloresponser även 
delar neurobiologisk grund.  

I en översiktsartikel presenterar Clark & Beck (2010) forskning som visar på 
effekten av kognitiva och beteendeinriktade terapier på hjärnans funktioner, och 
belyser det faktum att en ny generations experimentell forskning har växt fram kring 
informationsprocesser och mätningen med hjärnavbildningstekniker. Författarna 
menar att detta ger ny förståelse för de förändringar som sker med kognitiv 
psykoterapi. Slutsatserna rör sig kring att den kognitiva psykoterapins primära 
effekter kan ses i högre exekutiva funktioner som problemlösning och själv-relaterat 
tänkande. Hjärnområden som påverkats av kognitiv beteendeterapi (KBT) för 
ångestpatienter har varit ökad aktivitet i ventrala och dorsala anterior cingulate cortex 
(ACC), mediala prefrontala cortex (mPFC), samt högra ventrolaterala cortex. 
Samtidigt som minskad aktivitet observerats i amygdala, hippocampus, 
periaqueductal gray, samt i anterior och mediala temporal cortex. Clark & Beck lyfter 
också fram begreppen bottom up- och top down-processer för att förklara två mönster 
av hjärnaktivitet som påverkas av psykologisk behandling. Top down-processerna 
utgörs av de områden som tidigare nämndes, det vill säga högre kognitiva funktioner: 
ACC, mediala och laterala PFC och orbitofrontalcortex (OFC). Dessa högre kognitiva 
funktioner utgör sedan en kontroll över bottom up-processerna som involverar 
strukturer som amygdala och hippocampal subcorticala regioner, vanligtvis 
associerade till upplevelsen av ångest och obehag (Clark & Beck, 2010; Freitas-
Ferrari, et al., 2010).  

En eventuell top down-process innebär att upplevelsen av rädsla kan medieras av 
högre kognitiva funktioner (associerat till prefrontala regioner), vilket innebär 
tolkningen och förståelsen av rädslan. Dessa högre kognitiva funktioner kan också 
utgöra en hämmande funktion på andra subcorticala regioner som amygdala och 
hippocampus. Bottom up-processen är istället medierad av dessa subcorticala 
regioners aktivitet och ger information om emotionsupplevelsen till prefrontala högre 
kognitiva funktioner. 

Andra forskare har också lyft fram bottom up och top down-processer för 
generering av emotionella upplevelser (Ochsner, Ray, Hughes, McRae, Cooper, 
Weber & Gross, 2009). De menar att forskningen primärt har fokuserat på bottom up-
processer och ägnat mindre uppmärksamhet till kognitiva processer som hör till top 
down-processning. Forskarna studerade förhållandet mellan dessa två betingelser och 
kunde visa på en skillnad i hjärnans aktiverade område: amygdala aktiverades 
oberoende av involverad process, bottom up eller top down. Däremot aktiverades 
både vänstra och högra amygdala vid bottom up-processen, till skillnad mot top 
down-processer som endast aktiverade vänstra amygdala. Generellt beskrivs 
respektive hemisfär kapabel att utföra motsvarande uppgifter, men att lateraliseringen 
ger respektive hemisfär fördelar som specifika mekanismers effektivitet. Ett tydligt 
exempel är lateralisering för språk som visat den vänstra hemisfärens specialisering 
för både förståelse och skapande. Gazzangia har benämnt den vänstra hemisfären som 
tolkaren [interpreter] som kan finna ordning i kaos. Den vänstra hemisfären påstås ha 
specialiserade funktioner att hitta förklaringar på intern och extern information och 
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leder till lämpliga beteenderesponser (Gazzaniga, Ivry, Mangun & Steven, 2009). En 
sådan förklaringsmodell skulle möjligen kunna ge ledtrådar till det resultat som 
Ochsner et al. (2009) observerat kring aktivering av vänstra amygdala när högre 
kognitiva funktioner (top down-processer) varit gällande. Men forskningslitteraturen 
tonar också ner grova och faktiska skillnader mellan hemisfärerna (Gazzaniga, et al., 
2009).  

Amygdala (bilateralt) bearbetar känslomässig information, och beskrivs som en 
komplex struktur med tio olika kärnor. Särskilt rädsla och ångest är förknippade med 
amygdala, och elektrisk stimulering av amygdala tycks framkalla känslor av oro och 
rädsla. Men det är inte i amygdala som inlärda rädsloreaktioner och minnen lagras. 
Skador på amygdala har i sig ingen effekt på det explicita minnet, vilket tyder på att 
amygdala inte lagrar känslomässiga minnen, men att de förmedlar känslomässiga 
reaktioner genom att använda sina nära anslutningar till det autonoma nervsystemet 
(Gazzaniga, et al., 2009; Kandel, et al., 2000). 

LeDoux (2003) har beskrivit amygdala som ett viktigt system för att förmedla 
kunskap kring egenskaper av stimuli samt att amygdala medierar omedvetna 
emotionella responer, men att den medvetna bearbetningen sker av högre kognitiva 
funktioner. Mycket forskning har tidigare varit fokuserat kring amygdala som ensam 
representant för den emotionella bearbetning, men forskare som LeDoux menar att 
det sannolikt inte bara är amygdala som är involverad i dessa processer och att man 
på senare tid mer intresserat sig för interaktionen med kognitiva processer (LeDoux, 
2000, 2003). 

Ochsner tillhör en forskargrupp som till de emotionella processerna adderar 
kognitionen som en viktig entitet visat resultat som tyder på att den vänstra 
amygdalakärnan är mer känslig för information genererad av kognitiva top down-
processer. Man skulle därför kunna säga att människan är emotionell delvis på grund 
av att hon är intellektuell (kognitiva kapaciteter) (Ochsner, et al., 2009). Freitas-
Ferrari et al. (2010) visar även i deras översiktsartikel att forskning tyder på att 
prefrontala områden (top down) utgör en hämmande funktion på medierande 
amygdala-responser. Forskare som studerat utsläckningsmekanismen för rädsla har 
visat att den involverar ökad aktivitet i rostral ACC och ventromediala PFC, samtidigt 
som det minskade aktiviten i amygdala (Etkin, Egner, Peraza, Kandel, & Hirsch, 
2006). I Freitas-Ferrari (2010) översiktsartikel nämns också att det finns studier som 
ger stöd för att det sker en ökad prefrontal aktivering, men att andra studier också 
visat på en minskning av blodflöde i prefrontala områden vid neural reaktion på 
emotionsrelaterat innehåll. Det finns idag bara ett fåtal studier publicerade kring 
effekter på neural aktivitet av psykologisk behandling (se t ex Roffman, et al., 2005). 
Resultaten för det få antal behandlingsstudier som omnämns med kognitiv 
beteendeterapi har visat blandade resultat vad gäller frontala, högre kognitiva 
funktioners, påverkan på hjärnaktivitet i områden associerade till emotioner. 
Författarna konkluderar samtidigt att de studier som rapporterats haft fokus på den 
beteendeterapeutiska aspekten, dvs. habituerande effekt på obehag och ångest. Mot 
bakgrund av detta, samt metodologiska aspekter; antalet studier; och få deltagare i 
respektive behandling; ska slutsatser utifrån dessa göras med försiktighet. 
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Resultaten vad gäller förändring av hjärnaktivitet associerade till högre kognitiva 
funktioner (top down) och dess påverkan på områden associerade till upplevelsen av 
obehag (subcorticalt som amygdala), är motstridiga och behöver utforskar närmre för 
specifika tillstånd, såsom för social ångest. 
 
Hjärnan och social ångest 
Furmark et al. (2002) jämförde arton patienter med social fobi som fick kognitiv 
beteendeterapi eller medicinsk behandling med citalopram, och jämförde dessa med 
kontrollgrupp på väntlista. Med hjälp av positronemissionstomografi (PET) kunde 
forskarna visa att patienterna oavsett psykologisk eller medicinsk behandling hade, i 
relation till väntlista, minskat regionalt cerebralt blodflöde (rCBF) i områden 
associerade med upplevelsen av ångest och obehag såsom amygdala och 
hippocampus. Denna skillnad kunde också ses i jämförelsen mellan de patienter vars 
behandling gav minskade symptom och de patienter som inte fick minskade symptom 
efter behandling. Resultaten tolkades som att den neurala aktiviteten i dessa områden 
påverkades av den farmakologiska och psykologiska behandlingens habituerande 
effekter. Studier på hjärnans funktioner och social ångest har beskrivit hippocampus 
som ansvarig för att processa kontexten i vilken rädsloresponsen uppkommer, vilket 
kan ha kliniska implikationer för övergeneralisering av rädslan (Freitas-Ferrari, et al., 
2010).  

I experimentella och jämförande studier mellan patienter med social ångest och 
friska individer som kontroll har tre neurologiska områden lyfts fram som särskilt 
intressanta (Phan & Klumpp, 2010). 
 

a) Neuroendokrina systemet (ex HPA-axeln) kan vara felaktigt reglerad. 
b) Överkänslighet i amygdala och associerade paralimbiska areor (insula, 

orbitofrontalcortex [OFC], mediala prefrontalcortex [mPFC], rostral anterior 
cingulate cortex [rACC], retrospinal cortex, cingulate cortex [PCC] och 
angränsande precuneus). 

c) Frontala och associerade cortex som kontrollerar kognition, uppmärksamhet, 
impulskontroll, exekutiva funktioner och arbetsminne som fungerar 
bristfälligt (dorsolateral prefrontal cortex [DLPFC], ventrolateral prefrontal 
cortex [VLPFC] och dorsal [ACC]). 

 
Amygdala, OFC och insula har visat sig stå i nära kontakt med varandra och 

benämnts som det emotionellt genererande/kontrollerande nätverket (emotion 
generating/regulating network) (Birbaumer et al., 2005; Ochsner & Gross, 2005; 
Schmidt, Mohr, Miltner, & Straube, 2010). Denna nära kontakt utgår från hypotesen 
om att en nedsatt interaktion mellan dessa frontala funktioner och limbiska strukturer, 
bidrar till hyperaktivitet av emotionsupplevelsen (Phan & Klumpp, 2010; Phan et al., 
2009). Insula och dess funktionella mekanism har beskrivits som viktig för att 
upptäcka och tolka sina kroppsliga reaktioner, samt för att uppleva aversiva egna 
tillstånd som avsmak, rädsla och smärta. Detta har rapporterats i studier som låtit 
forskningsdeltagare titta på ansiktsuttryck av ilska eller avsmak, eller som tittat på 
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bilder med emotionellt negativt innehåll, samt under anticipatorisk ångest (Freitas-
Ferrari, et al., 2010). 

Amir och Bomyea (2010) har lyft fram att SADs karakteriseras av ett minnesbias 
för hotfulla stimuli. Minnesbias som observerats har varit ökat minne (Amir, Foa, & 
Coles, 2000) och ökad förmåga att återframkalla negativ information, men resultaten 
för detta kan ännu inte påstås vara entydiga. Forskarna belyser därför vikten av 
forskning på minnesbias och hur dessa potentiellt påverkas av kognitiva biases såsom 
tolkningsfel.  

Flera studier har publicerats som intresserat sig för hjärnaktivering när bilder av 
skiftande valens har presenterats (ex ansiktsuttryck av äckel, rädsla, ilska) (Freitas-
Ferrari, et al., 2010; Hariri, Tessitore, Mattay, Fera, & Weinberger, 2002; Stein, 
Goldin, Sareen, Zorrilla, & Brown, 2002). Andra experimentella paradigm har också 
utvecklats för att utforska högre kognitiva funktioner och interaktionen med 
amygdala, det vill säga hur patienter med SAD processar (tolkar) negativ emotionell 
information och hur detta påverkar den emotionella upplevelsen. Patienter med SAD 
skattar milt negativa påståenden mer negativt, i jämförelse med patienter som har 
mindre problem relaterade till social ångest (Stopa & Clark, 2000), och att dessa 
patienter kan tränas i att rikta sin uppmärksamhet bort från lexikala negativa stimuli, 
med följden att mindre symptom av social ångest rapporteras (Amir, et al., 2009; 
Amir & Bomyea, 2010). (Schmidt, et al., 2010) utvecklade ett paradigm som lät 
patienter med social ångest läsa ord med koppling till sin problematik. Resultatet 
visade en ökad aktivitet i amygdala och OFC hos patienter med SAD i jämförelse 
med frisk kontrollgrupp. Skillnaden kunde bara observeras i en av två uppgifter som 
paradigmet konstruerats kring: ett direkt samt indirekt villkor. Den indirekta 
uppgiften innebar att patienten skulle avgöra om ordet (som var relaterat till social 
ångest) representerade ett substantiv eller inte. Den direkta uppgiften innebar att 
patienten skulle avgöra om ordet var relaterat till en social kontext. Den ökade 
aktiveringen av amygdala och OFC hos patienter med social ångest registrerades bara 
under den indirekta uppgiften då personen avgjorde om ordet representerade ett 
substantiv eller ej. Resultatet belyser det viktiga faktum att varje experiment och dess 
givna instruktioner till forskningsdeltagaren skall vara väl förankrade i tidigare 
forskning, teori och praktik. 

Ett intressant paradigm som jämförde SAD med en frisk kontrollgrupp visade att 
hjärnan aktiverades annorlunda för lexikalt negativ information som riktades till dem 
själv (ex Du är en idiot) i jämförelse till andra (ex Hon är en idiot). Forskarna 
registrerade på patientgruppen en ökad aktivitet i amygdala (bilateralt) samt mediala 
prefrontalcortex (mPFC) för negativa påstående riktade till personen själv. Förutom 
negativa stimuli presenterades lexikala påstående i två andra valenser: positiva och 
neutrala; samt att dessa riktades antingen till personen själv eller någon annan 
(han/hon). Som grund för valenserna tog forskarna sin utgångspunkt i patientens 
beteendeskattningar av påståendena, som visade att valenserna skattades olika i 
enlighet med indelningen postiva-neutrala-negativa (Blair et al., 2008). 
Utgångspunkten till valideringen av valenserna gjordes med beteendeskattningar som 



 

 
 

13 

grund, en intressant fråga som därför gör sig gällande är om skillnaderna för dessa 
valenser också kan observeras med cerebralt blodflöde (rCBF) och hjärndata? 
 
Frågeställningar 
Hur ser hjärnaktiviteten ut vid processandet av neutrala påstående? Hur aktiveras 
patientens hjärna vid respons till positiva eller negativa påståenden jämfört med 
neutrala, riktade till sig själva? Hur responderar patientgruppen på negativa påstående 
riktade till sig själva, i jämförelse med negativa påstående riktade till andra? För 
dessa frågeställningar finns följande hypoteser: a) neural aktivitet för neutrala 
påstående, kontrasterade mot en symbol (”+”), bör visa på ökat rCBF i områden 
associerade med tolkning och förståelse av språk (temporalt vänster) (Gazzaniga, et 
al., 2009); b) rCBF borde öka i prefrontala regioner, samt amygdala, för negativa 
påstående (Blair, et al., 2008) kontrasterade mot neutrala; c) positiva påståenden 
kontrasterade mot neutrala borde ge utslag med ökat rCBF i amygdala (Herbert et al., 
2009); d) Ökat rCBF prefrontalat och amygdala för negativa påstående som riktas till 
personen själv (Blair, et al., 2008). 
 

Metod 
Urval 
I studien har 26 patienter i åldrarna nitton till femtiosju år ingått. Av dessa var fyra 
män respektive tjugotvå kvinnor. Samtliga patienter uppfyllde diagnostiska kriterier 
för social fobi enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed.; 
DSM-IV; American Psychiatric Association 1994), varav tjugoen av dessa med en 
generaliserad social fobi enligt Social Phobia Screening Questionnaire (Furmark, et 
al., 1999). Studien var en del av projektet SOFIE-8, mer information om detta ges i 
Appendix A. Tabell 1 redovisar demografisk data för inkluderade 
forskningsdeltagare. 
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Tabell 1. Demografisk beskrivning av forskningsdeltagare 

  SOFIE-8  
  (N=26) 

Ålder  

 Medelålder (SD) 32 (9.6) 

 Min-max 19-57 

 Debutålder (SD) 16 (6) 

Kön  

 Kvinna 22 (85%) 

 Man 4 (15%)  

Högsta utbildningsnivå  

 Avslutad universitets-/högskoleutbildning 9 (35%) 

 Pågående universitets-/högskoleutbildning 10 (38%) 

 Avslutad yrkesutbildning 2 (8%) 

 Avslutad gymnasieutbildning 5 (19%) 

Psykofarmaka  

 Nej 11 (42%)  

 Ja 10 (38%) 

 Tidigare 5 (19%) 

Psykologisk behandling  

 Nej 11 (42%) 

 Tidigare, nu avslutad 15 (58%) 

     
 
 

Patienter rekryterades med hjälp av annonsering i olika medier. Tre 
morgontidningar med täckning över norra Sverige publicerade annonser under två 
vardagar samt en helgutgåva.  En mindre notis och annons publicerades även i en av 
universitetets studenttidningar (se Appendix D). Studien gavs utrymme med annonser 
på universitetets webbplats, både centralt och lokalt under Institutionen för psykologi 
vid Umeå universitet. Information och rekrytering för studien hämtades även från 
www.studie.nu som ger möjlighet att anmäla intresse för deltagande till pågående 
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eller kommande studier inom psykologisk behandling. Forskningsdeltagarna gavs 
ingen ekonomisk ersättning för deltagande, men erbjöds internetbaserad psykologisk 
behandling och datoriserad uppmärksamhetsträning för social fobi. Anmälningar till 
studien mottogs under en period på sex veckor (2010-08-24 – 2010-10-07), under 
denna tid anmälde sig 139 personer intresserade av deltagande. 

För studien skapades en webbplats (www.sofie8.se) som gav detaljerad 
information om studien, vilka procedurer som inkluderades i hjärnavbildningen, samt 
kriterier som ej fick uppfyllas med anledning av densamma. På webbplatsen gavs 
även information om sekretess, personuppgifts- (PuL). Medverkande forskare i 
projektet gavs även utrymme för en kort presentation med text och porträtt. På 
webbplatsen anmälde sig intresserade för deltagande genom att svara på 
internetbaserade självskattningsformulär, vilka det idag finns stöd för att göra 
(Buchanan, 2003; Hedman et al., 2010; Richter et al., 2008). 

Följande formulär mäter social ångest och utgör primära effektmått för 
behandlingen: Liebowitz Social Anxiety Scale, self-report version (LSAS-SR) 
(Baker, Heinrichs, Kim, & Hofmann, 2002; Liebowitz, 1987), Social Phobia Scale 
(SPS) och Social Interaction Anxiety Scale (SIAS) (Mattick & Clarke, 1998), samt 
SPSQ (Furmark, et al., 1999). Enligt SPSQ skall 5 av 14 sociala situationer skattas 
som väldigt obehagliga, samt uppnå ett totalvärde på 30 eller mer, (av totalt 56 som 
maximalt värde) för att en generaliserad form av social fobi och dess kriterier skall 
vara uppfyllda. Förutom dessa samlades även sekundära mått in bestående av Beck 
Anxiety Inventory (BAI) (Beck, Epstein, Brown, & Steer, 1988), Montgomery 
Åsberg Depression Rating Scale (MADRS-S) (Svanborg & Asberg, 1994), samt 
Quality of Life Inventory (QOLI) (Frisch, Cornell, Villanueva, & Retzlaff, 1992). 
LSAS-SR, SIAS, SPS, MADRS-S och BAI har visat sig vara psykometriskt adekvata 
oavsett om de administreras över internet eller med klassiskt papper och penna 
(Hedman, et al., 2010). Tabell 2 ger en fullständig översikt av värden från ovan 
nämnda formulär. 
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Tabell 2. Medelvärde och standardavvikelse för respektive självskattningsformulär. 

 SOFIE-8  
 (N=26) 

 Medelvärde Standardavvikelse 

BAI 21.1  7.9    

MADRS-S 15.5  6.5  

LSAS-SR 76.3  18.7   

SIAS* 48.7  12.2   

SPS 43.4  13.1   

SPSQ** 32.6  7.7 

SPSQ*** 7  2.8    

QOLI 1.07  1.35  

 
* SIAS (20 item); ** Summa poäng (14 sit.); *** Antal situationer (minst 3 på fråga 1). 
 

 
Förutom tidigare nämnda diagnostiska kriterier krävdes att följande kriterier också 

uppfylldes av patienten: (a) ett totalvärde mindre än trettio på MADRS-S, samt noll 
till tre poäng på fråga nio angående livslust. För patienter som skattat fyra till sex 
poäng på fråga nio gjordes en särskild bedömning huruvida hon/han var lämpliga för 
behandlingsstudien; (b) patienten skulle vara beredd på att komma till 
universitetssjukhuset vid två tillfällen för hjärnavbildning, resor bekostades av 
patienten; (c) vara rädd för att tala inför grupp; (d) tillgång till en dator med 
internetuppkoppling; (e) enligt SCID var patientens primära diagnos social fobi; (f) 
enligt SCID uppfylldes inte diagnoskriterier för egentlig depression; (g) minst 18 år; 
(h) inte var aktiv i någon annan pågående psykologisk behandling; (i) hade ingen 
fastställd neurologisk eller neuropsykologisk diagnos, eller var under utredning för 
detsamma. (j) var inte gravid eller planerade för detta under de kommande fyra 
månaderna; (k) hade inte tidigare blivit opererad i hjärta eller hjärna; (l) hade inte 
metall inopererad i kroppen; (m) hade inte tandställning eller brygga; (n) hade ej 
problem med trånga utrymmen och cellskräck. 

Tjugonio patienter som uppfyllde samtliga av ovan nämnda kriterier inkluderades. 
Av dessa hoppade två deltagare av strax innan första undersökningstillfället, samt en 
person under hjärnavbildningen. Anledningar till avhoppen var på grund av 
cellskräck; rädslan inför det anticipatoriska ångestparadigmet; och för den tredje 
personen är anledningen okänd. Sammanlagt 26 patienter har genomfört en 
funktionell magnetkameraundersökning (fMRI). 
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Procedur 
Patienten togs emot på mottagningen för magnetkameraundersökningen och svarade 
på frågor kring eventuell sårbarhet för magnetkamerans egenskaper, detta utfördes av 
ansvarig medicinsk personal. Patienten gavs information om frivillighet att delta i 
studien samt skriftlig information kring personuppgifts- och biobankslagen, samt 
information kring lagring av hjärndata som insamlas i kameran. 

Patienten gavs information (skriftligt och muntligt) kring vad som skulle ske när 
hon/han ligger i kameran. Instruktioner och information gavs om vilka uppgifter som 
denne förväntades utföra. Uppgiften som patienten instruerades att utföra i kameran 
formulerades enligt följande: ”På skärmen kommer olika påstående att visas. T ex 
’Du sitter på en stol’. Din uppgift är att tänka dig att en betydelsefull person säger 
påståendet till dig. När du läst påståendet trycker du på en valfri knapp.”. När 
instruktionerna gavs visades också en knappsats (4 knappar) som skulle användas när 
hon/han läst varje påstående på skärmen. Appendix C presenterar samtliga 
instruktioner som i text och muntligen gavs till forskningsdeltagaren. 

Varje påstående var antingen riktade till personen själva (t ex Du är ett geni) eller 
till någon annan (ex Hon är underbar eller Han är fantastisk). Påståendena följde 
också tre valenser och var antingen negativa (ex Du ser ful ut), neutrala (ex Du har ett 
namn) eller positiva (ex Du är viktig). Sammanlagt fanns 32 olika påstående under 
varje kategorisk valens. Meningarna var fria översättningar av de ord som Blair et al. 
(2008) använde i deras studie. Appendix B presenterar samtliga meningar som fritt 
översatts från det paradigm som utvecklades av Blair et al. (2008). Av de 32 
påståendena under respektive valens och riktningar slumpades 24 påstående fram, 
vilket resulterade i sammanlagt 216 påstående som var och en visades i 2500 ms med 
ett 500 ms interstimulus (””) intervall och presenterades i randomiserad ordning 
varje körning. Under det experimentella paradigmet randomiserades även en 
fixeringspunkt (”+”) fram som presenterades under 2500 ms. Paradigmet i sin helhet 
pågick under 17 minuter och 20 sekunder.  

Med anledning av ett tekniskt missförstånd kördes en annorlunda procedur för 
studiens sju första deltagare. Till skillnad mot ovan beskrivna procedur 
randomiserades ett nytt stimuli fram när deltagaren tryckte på knappen för att 
bekräfta att den läst påståendet. Detta fick till följd att varje stimulusexponerings 
varaktighet minskade. Överväganden och resonemang kring detta återkommer i 
diskussionen. 
 
fMRI-parametrar 
Hjärndata för denna studie utfördes på en GE 3,0 T (T2* weighted) med en 
huvudspole på 32 kanaler. För den funktionella undersökningen har följande 
parametrar använts: upprepningstid: 2000 ms (37 snitt), ekotid: 30 ms, flip-vinkel: 80 
grader, synfält: 25 x 25 cm, 96 x 96 matris och tjocklek 3,4 mm på snitten. 

Stimuli presenterades på en LCD-monitor som placerats i änden av skannern, 
vilken forskningsdeltagaren kunde se genom en vänd spegel på huvudspolen. För 



 

 
 

18 

presentation av visuella stimuli och insamling av reaktionstider användes en PC med 
E-prime 2.0 (Psychology Software Tools, Inc, PA, USA). 
 
Statistiska analyser 
Funktionella bilder har bearbetats och analyserats med hjälp av SPM 5 (Statistical 
Parametric Mapping) implementerad i Matlab 7.7.0 (Mathworks Inc, MA, USA) samt 
DataZ 9 (utvecklad inom Umeå center for Functional Brain Imaging). Statistiska 
analyser har beräknats med hjälp av PASW Statistics 18.0.0 (IBM Corp, NY, USA).  

I ett förberedande steg (pre-processning) för analys har följande tillämpats på 
hjärndatan: slice timing; realign & unwarp; normalisering; samt smoothing. I första 
nivåns analys kördes kontraster på individnivå, andra nivåns analys på gruppnivå. 
Statistiska analyser har genomförts med tröskelvärdet p < .01, med korrektion för 
multipla analyser (FDR). Följande fyra huvudkontraster har använts i föreliggande 
studie: för kontrasteringen av (I) neutrala valenser användes en fixeringspunkt (”+”), 
vilket är en mindre bra baslinje att använda. Mot bakgrund av detta, och starka 
hypoteser för analys av tolkning och förståelse av språk valdes ett mer strikt 
tröskelvärde (p < .00001; FDR). Andra jämförelser var (II) positiv respektive (III) 
negativ valens som kontrasterades mot neutral. (IV) Negativ och positiv valens riktad 
till personen själv kontrasterades även mot negativ valens som riktades till andra 
personer. Kvar av den aktivitet som observeras antas vara den av intresse att studera 
(Huettel, Song & McCarthy, 2008). Därefter har samtliga lokala maxima inom 
respektive kluster inkluderats i analysen.  

I det tredje steget har plottning av blood-oxygen-level-dependent-signalen (BOLD) 
gjorts: förhållandet mellan det faktiska BOLD-värdet för en given valens (positiv, 
neutral, eller negativ) och en genomsnittlig BOLD-aktivitet för hela sessionen. 
Utifrån detta registreras varianser och signifikanta skillnader mellan kontrasteringar 
som beräknats med en variansanalys (ANOVA), p < .05, samt post-hoc-testning med 
LSD (Fishers Least Significant Difference).  

 Analyserna gavs koordinater, varifrån specifika Brodmann areor (BA) kunde 
väljas med en hjärnatlas som grund (Talairach & Tournoux, 1988). 

Variansanalys (ANOVA; p < .05) mellan experimentets första sju deltagare och 
övriga har beräknats mellan positiv och negativ valens för av de i övrigt observerade 
signifikanta resultaten.  
 
Etiska överväganden 
Denna studie har godkänts av etikprövningsnämnden vid Umeå universitet. 
Patienterna informerades inledningsvis om att deltagandet var frivilligt och att de när 
som helst kunde lämna studien utan negativa konsekvenser. Patienterna fick 
information om att detta var ett forskningsprojekt utan garantier till förbättring samt 
att de att lottas till någon av de två behandlingarna att starta med. 

Patienter med behov av specialiserade medicinska utredningar som visade intresse 
för studien exkluderades. Vid minsta misstanke om oklar etiologi uppmanades 
hon/han att söka specialistvård på hemorten. Tydlig information gavs om att 
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behandlingarna i denna studie inte lämpar sig för den som lider av depression eller 
självmordstankar. 

Det fanns en risk för att patienter som exkluderades från studien uppfattade detta 
negativt. Samtliga individer som exkluderades gavs därför rekommendationer om hur 
och var de kunde söka alternativ behandling på hemorten, samt rekommendationer 
om relevant självhjälpslitteratur. Exkluderade personer gavs även möjlighet att ställas 
i en särskild kö inför en kommande studie på social fobi som det vid tillfället 
planerades för. 

All information kring patienten var sekretesskyddad och deltagaren tilldelades en 
personlig kod för korrespondens och inloggning i behandlingssystemen. Patienterna 
erbjöds också kontinuerligt möjlighet att få svar på frågor via telefon och krypterad e-
post under studiens gång.  

För deltagande i studien krävdes ett skriftligt samtycke från patienten. 
 

Resultat 
Analys av aktivering för neutralt lexikalt stimuli (mot fixeringspunkt som baslinje) 
aktiverades nätverk occipitalt (BA 18), frontalt (BA 6, 44-45) och temporalt (BA 19, 
21-22), samt i cerebellum. Dessa aktiveringar går i linje med vad som förväntades 
utifrån tolkning och förståelse av språk (Gazzaniga, et al., 2009; Hagoort, 2007; 
Kandel, et al., 2000; Nyberg, 2002). 
 
Positiv lexikal valens 
För positiva stimuli framträder i huvudsak frontala nätverk av aktivering. Regioner 
kring superior-, medial- och inferior frontal gyrus; precentral gyrus; samt anterior 
cingulate aktiveras med en tendens till dominans av höger hemisfär. Även regioner 
temporalt (inferior) och parietalt (superior) ger ökad aktivering. Tabell 4 ger en 
sammanställning av aktiverande regioner. 

BOLD-plottning och variansanalyser med post-hoc-testning visar signifikanta 
skillnader mellan grupperna (valens för lexikalt stimuli), F(2, 75) > 3.830, frontalt, 
parietalt och temporalt (se aktuella signifikansnivåer i Tabell 4). Hjärnaktiviteten är 
differentierad beroende på om processandet gäller neutrala meningar, i jämförelse 
positiva eller negativa valenser. 

Post-hoc-test av positiva stimuli kontrasterade mot negativa visade signifikanta 
skillnader i vänstra superior frontal gyrus (BA 8; x, y, z = -18, 40, 50; t = 4.63; p = 
.046), samt i höger hemisfär (BA 10; x, y, z = 24, 60, 10; t = 5.69; p = .012). Hjärnan 
rekryterar dessa regioner i högre grad för processande av informationen som är 
positivt värdeladdad i jämförelse med motsvarande negativa. Resultatet kan delvis 
relateras till Fossati et al. (2003) som lyft fram mediala prefrontalcortex (mPFC; 
dorsalt) vid processande av själv-hänvisande information som är positivt eller 
negativt värdeladdad. 
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ANOVA mellan experimentets sju första deltagare och övriga tyder inte på några 
signifikanta skillnader mellan grupperna för tidigare observerade skillnader mellan 
positiv och negativ valens. BA 10; x, y, z = 24, 60, 10; F(1, 51) > 2.302; Ej sig. 
respektive BA 8; x, y, z = -18, 40, 50; F(1, 51) > .429; Ej sig. 

 
 

 
Figur 1. Neural aktivitet för lexikalt positiva påstående kontrasterade mot neutrala. 
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Tabell 4. Observerad neural aktivering för positiva påstående kontra neutrala. p < 
.01, korrigerad för multipla analyser (FDR). Signifikansvärde beräknat med post-
hoc-test (LSD) och variansanalys (ANOVA) mellan valenser, p < .05. 

Region L/R BA x y z k T Sig. 

Frontalt 

Superior frontal gyrus R 9 14 52 18 3130 7.75 .026 

Superior frontal gyrus R 10 24 60 10 * 5.69 .014** 

Superior frontal gyrus L 8 -2 48 46 72 4.85 .005 

Precentral gyrus R 6 60 4 18 67 5.58 .004 

Superior frontal gyrus L 8 -18 40 50 57 4.63 .003** 

Inferior frontal gyrus R 46 36 38 4 34 4.41  

Anterior cingulated R 32 4 34 18 33 4.60 .020 

Medial frontal gyrus L 8 -8 28 40 28 4.57  

Anterior cingulated R 33 8 22 20 12 4.34  

Parietalt 

Inferior parietal lobule R 40 50 -52 46 147 5.57 .013 

Inferior parietal lobule L 40 -48 -60 44 32 4.68  

Temporalt 

Superior temporal gyrus R 39 56 -62 28 105 4.92 .004 

Superior temporal gyrus R 39 48 -50 14 79 4.53 .010 
        

L/R = Vänster/Höger hemisfär; BA = Brodmann area; k = Antal aktiverade kluster; Sig. = Signifikans 
mellan grupper (valenser), F(2, 75) > 3.830; * Lokalt maxima faller inom klustret ovanför; ** 
Signifikant skillnad mellan respons för positivt och negativt stimuli, se Figur 2 och 3. 
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Figur 2. Positiv lexikal valens. Huvudkontrasten 

positiv information jämförd mot neutral valens 

visar i denna specifika region en signifikant 

skillnad mellan positiv och negativ valens. 

Staplarna anger standardfelet. BA 8; x -18, y 40, 

z 50; t = 4.63; p= .046. Y-axeln (BOLD) anger 

förhållandet mellan det faktiska BOLD-värdet 

för givna valenser och en genomsnittlig BOLD-

aktivitet för hela sessionen.  

 
 

Figur 3. Positiv lexikal valens. Huvudkontrasten 

positiv information jämförd mot neutral valens 

visar i denna specifika region en signifikant 

skillnad mellan positiv och negativ valens. 

Staplarna anger standardfelet. BA 10; x 24, y 

60, z 10; t = 5.69; p = .012. Y-axeln (BOLD) 

anger förhållandet mellan det faktiska BOLD-

värdet för givna valenser och en genomsnittlig 

BOLD-aktivitet för hela sessionen. 

 
Negativ lexikal valens 
Negativa stimuli aktiverar i huvudsak vänster hemisfär i superior frontal gyrus. Även 
en mindre aktivering parietalt (inferior) har registrerats.  

Variansanalys efter BOLD-plottning visar signifikanta skillnader mellan grupperna 
(valens för lexikalt stimuli), F(2, 75) > 3.198, frontalt och parietalt (se Tabell 5). 
Aktuell huvudkontrast (negativt kontra neutralt) tyder på skillnad mellan processande 
av negativ information i jämförelse med neutral valens. Men post-hoc-analyser 
rapporterar inga signifikanta skillnader med aktivering för positiv valens (negativ 
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kontra positiv). Resultatet kan relateras till Blair et al. (2008) om ökad respons i BA 9 
för negativ valens riktad till personen själv. 

 
 

 
Figur 4. Neural aktivitet för lexikalt negativa påstående kontrasterade mot neutrala. 

 

Tabell 5. Observerad neural aktivering för negativa kontra neutrala påstående. p < 
.01, korrigerad för multipla analyser (FDR). Signifikansvärde beräknat med 
variansanalys (ANOVA) mellan valenser, p < .05. 

Region L/R BA x y z k T Sig. 

Frontalt 

Superior frontal gyrus L 9 -34 50 26 119 6.74 .001 

Superior frontal gyrus R 9 22 46 28 8 5.60 .024 

Superior frontal gyrus R 9 10 52 36 4 5.56 .018 

Superior frontal gyrus L 9 -26 46 32 4 5.47 .004 

Superior frontal gyrus R 9 12 58 30 3 5.52 .011 

Parietalt 

Inferior parietal lobule L 40 -50 -58 50 1 5.63 .046 
        

L/R = Vänster/Höger hemisfär; BA = Brodmann area; k = Antal aktiverade kluster; Sig. = Signifikans 
mellan grupper (valenser), F(2, 75) > 3.198. 
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Själv kontra andra 
Negativa stimuli, riktade till personen själv, kontrasterade mot negativa påståenden 
riktade till andra ger i huvudsak aktivering i frontala och temporala regioner. 
Aktiveringar har även registrerats parietalt, lentiforum (vänster basala ganglia), 
hypothalamus och cerebellum. Tabell 6 redovisar aktuella regioner för kontrasten. 

Variansanalys (ANOVA) visade signifikanta skillnader mellan grupperna (valens) 
och riktningen av negativ valens, F(2, 75) > 4.084. Post-hoc-test rapporterade inga 
signifikanta skillnader mellan positiv och negativ valens. 

Resultatet tyder på att processande av information sker av separata mekanismer 
beroende på vem informationen riktas till, oberoende av att den är negativt eller 
positivt värdeladdad. Resultatet i denna studie går delvis i linje med tidigare 
forskning på hur personer med SAD skiljer sig åt från frisk kontrollgrupp (Blair et al., 
2008). Föreliggande observationer för aktuell kontrast tyder dock på andra 
involverade regioner. 

 
 

 
Figur 5. Neural aktivitet för negativa påstående, riktade till personen själv, kontrasterade mot negativa 

påstående riktade till andra.  
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Tabell 6. Observerad neural aktivering för negativa stimuli, riktade till personen 
själv, kontra negativa påstående riktade till andra. p < .01, korrigerad för multipla 
analyser (FDR). Signifikansvärde beräknat med variansanalys (ANOVA) mellan 
valenser och riktning, p < .05. 

Region L/R BA x y z k T Sig. 

Frontalt 

Superior frontal gyrus L 6 -2 12 70 1106 6.25 .001 

Inferior frontal gyrus L 47 -44 26 -12 375 7.0 .000 

Superior frontal gyrus L 9 -2 58 28 133 5.09 .000 

Inferior frontal gyrus R 47 46 28 -12 68 5.35 .000 

Inferior frontal gyrus L 44 -48 14 18 46 4.66 .000 

Inferior frontal gyrus L 47 -26 14 -16 20 4.72 .004 

Cingulate Gyrus  24 0 -18 38 9 4.51 .002 

Middle frontal gyrus R 11 26 24 -18 2 4.53 .010 

Inferior frontal gyrus R 44 56 18 14 1 4.32 .000 

Parietalt         

Supramarginal gyrus L 40 -54 -48 28 131 5.16 .008 

Temporalt 

Middle temporal gyrus L 21 -54 -38 -2 120 5.22 .000 

Middle temporal gyrus R 38 48 2 -40 1 4.51 .004 

Middle temporal gyrus R 38 48 4 -44 1 4.45 .010 

Cerebellum 

Posterior L  -22 -76 -34 53 5.39 .013 

Övrigt         

Globus pallidus L  -12 2 6 12 4.6 .007 
        

L/R = Vänster/Höger hemisfär; BA = Brodmann area; k = Antal aktiverade kluster; Sig. = Signifikans 
mellan grupper (positiv och negativ valens samt negativ valens riktad till andra), F(2, 75) > 4.084. 
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Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka regionalt cerebralt blodflöde vid 
processning av lexikala påståenden i tre valenser (positiva, neutrala och negativa) för 
personer med diagnostiserad SAD. Hypotesen om ökade neural respons i regioner 
associerade för tolkning och förståelse av språk för kontrasten neutral valens mot 
fixeringspunkt (a) bekräftades. Ökad rCBF i preforontala regioner samt amygdala för 
negativa påstående (b) kunde delvis bekräftas. Positiv kontrasterad mot neutral valens 
visade inte ökad aktivering i amygdala (c), samt (d) negativa och positiva påståenden 
riktade till personen själv (kontra andra) gav ökad aktivering prefrontalt. Resultatet i 
denna studie ger oss intressanta fynd som relateras till differentierade kognitiva 
funktioner som informationsprocessande och minne. 

Positiv valens visade vid andra nivåns analys ökad prefrontal aktivering bilateralt, 
med en viss dominerande tendens av den högra hemisfären. Processandet av positivt 
värdeladdad information rekryterade ett brett nätverk av prefrontala regioner. 
Variansanalys och post-hoc-testning belyser att positiv information, relativt till 
negativ valens, rekryterat regioner i mediala prefrontalcortex (mPFC), dorsalt (BA 8), 
och ventralt (BA 10). 

Blair et al. (2008) rapporterade bland annat ökad aktivering av mPFC; BA 10; x, y, 
z = -27, 76, 13; F = 13.01, (oberoende av valens) och relaterar detta specifikt till 
själv-hänvisande information. Det skulle innebära att personer med generaliserad 
SAD visar ökad neural respons för själv-hänvisande information i denna region 
specifikt. Andra forskare har även lyft fram att denna regions involvering i 
processandet av själv-hänvisande information (Blair, et al., 2008; Fossati et al., 2003; 
Johnson et al., 2002; Mitchell, Banaji & Macrae, 2005). Föreliggande studie 
rapporterar en ökad högersidig aktivering för motsvarande region; BA 10; x, y, z = 
24, 60, 10; t = 5.69; men samtidigt att denna aktivering är större för positiva stimuli i 
jämförelse med negativa. Skillnad mellan positiv och negativ valens har inte 
rapporterats av tidigare citerade artiklar. Är det möjligt att positiv information, i 
jämförelse med negativ, ger upphov till aktivering av själv-hänvisande regioner och 
därför bättre kan relatera informationen till sig själv och då använda sig av denna mer 
konstruktivt och funktionellt bra? Resultatet kan bidra till utökad förståelse för hur 
positivt värdeladdad information (riktad till personen själv) processas i relation till 
motsvarande negativt. I denna studie har också själv-hänvisande information (positiv 
och negativ valens) kontrasterats mot negativa stimuli riktade till andra. Resultatet 
visar bland annat prefrontala aktiveringar i BA 6, 9 och 47, se Tabell 6. Dessa 
regioner har tidigare inte lyfts fram för specifikt själv-hänvisande processande. 

Blair et al. (2008) rapporterar ökad respons (i jämförelse med frisk kontroll) i 
mPFC för specifikt negativ information (riktad till henne själv) i BA 8 och 9. Även 
resultatet i denna studie för specifikt negativa stimuli riktade till personen själv tyder 
på ökat rCBF i BA 9 för personer med socialt ångestsyndrom. Resultaten skulle 
kunna innebära att denna hjärnaktivitet kan relateras till en specifik mekanism 
observerad hos personer med SAD och som skiljer dem åt från hur en frisk kontroll 
responderar på negativ självriktad kritik. Eftersom vi i denna studie visat att endast 
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två specifika regioner signifikant skiljer negativt och positivt själv-processande åt 
(inom BA 8 och 10) bör övriga skillnader tolkas med försiktighet. Observerade 
skillnader skulle kunna tyda på att personer med SAD relaterar positivt värdeladdad 
information till sig själv, samtidigt som negativt värdeladdad information potentiellt 
hämmar motsvarande mekanismer för själv-hänvisning. Personer med SAD 
karakteriseras av kognitiva feltolkningar (t ex katastroftänkande) av externa sociala 
event (Clark & McManus, 2002). Är det möjligt att observerade ökade neurala 
responser för positiv valens (som tolkning av negativ information saknar) antyder 
grunden till de informationsprocessande feltolkningar (bias) som är karakteristiska för 
personer med SAD? Inom psykologisk behandling och specifikt kognitiva och 
beteendeinriktade terapier, används negativt värdeladdad information (läs 
automatiska negativa tankar, ANT) som en aktiv del i behandlingen (Clark & Wells, 
1995). Behandlingsinterventioner syftar till att identifiera och verbalisera dessa. 
Målet är dels att aktivt förändra ANT, och utgör samtidigt en habituerande effekt av 
ångest som den ger upphov till. Detta leder till att den negativa informationen lättare 
kan göras kontextuellt begriplig och accepterad av patienten. Om specifika 
prefrontala responser ökade för negativa stimuli, skulle tolkningsprocessen av samma 
information vara mer varierad och därför mindre relaterad, och inte ge upphov, till 
social ångest? 

Hämmande kognitiva funktioner har tidigare lyfts fram som top down-processer. 
Dessa kopplingar, frontalt-parietalt med amygdala, har beskrivits som ett kognitivt 
kontrollsystem för reglering av svår ångest (Etkin, Prater, Schatzberg, Menon & 
Greicius, 2009), Oschner et al. (2009) har också skrivit om frontala top down-
processers hämmande funktion på upplevelsen av obehag och ångest (associerat till 
amygdala). Då ingen skillnad i aktivering av amygdala har registrerats i denna studie 
begränsas möjligheterna att dra slutsatser kring kopplingen mellan dessa regioner. En 
alternativ förklaring till tendensen av mindre prefrontal aktivering som observerats 
för processandet av negativ valens, kan beror på en omvänd bottom up-process. Detta 
skulle innebära att stabilt upplevd ångest hämmar personen att rekrytera sina högre 
kognitiva funktioner för att kunna tillgodogöra sig mer rimliga tolkningar och 
processande av informationen (jämför t ex med vanligt förekommande 
tankeblockader). Ytterligare en förklaring till utebliven subcortical (amygdala) 
aktivering är en ordningseffekt i experimentet. Aktuellt lexikalt paradigm var ett av 
flera som studien konstruerats av (se Appendix A). Experimentets avslutande 
paradigm innefattade en uppgift relaterad till förväntansångest, vilken har riktade 
hypoteser kring ökad aktivering i amygdala. Instruktionen för samtliga paradigm var 
på förhand givna till forskningsdeltagaren. Med upprepade registreringar under 
experimentet kunde vi följa patientens självskattning av obehag och rädsla, vilka 
stadigt ökade ju närmare det avslutande paradigmet kom. Ordningseffekten är en 
möjlig förklaring till att hypotesen om ökad aktivering av amygdala inte bekräftas 
under aktuellt lexikalt paradigm. Val av statistiska analyser (ex i jämförelse med 
ROI-analys), samt av denna studiens valda tröskelvärden, är andra förklaringar. 
Föreliggande studie tillämpade mer konservativa gränsvärden i förhållande till 
paradigmets originalstudie (Blair, et al., 2008). Det bör också nämnas att alla studier 
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kring emotioner inte observerat neurala responser i amygdala, vilket förklarats med 
att denna struktur potentiellt är mindre aktiv vid framkallning av emotionell 
information (Damasio, Grabowski,Bechara, Damasio, Ponto, Parvizi & Hichwa, 
2000). 

Resultatet tyder inte på hämmande mekanismer frontalt på subcorticala regioner, 
men ger samtidigt information om en möjlig differentierad aktivering av prefrontala 
regioner. Tidigare nämndes att Phan och Klumpp (2010) belyst vikten av att utveckla 
förståelsen av högre kognitiva funktioner för tillstånd som SAD. Detta föranleder 
betydelsen av att relatera resultatet i föreliggande studie till andra forskningsområden 
än vad som i litteraturen för SAD hittills nämnts.  

Differentierad prefrontal aktivering i föreliggande studie väcker frågor kring 
kognitiva funktioners eventuellt hämmande mekanismer för processandet av negativ 
respektive positiv information. För resultatet framträder nämligen ett intressant 
mönster relaterat till episodiska och semantiska minnessystem, och specifikt 
hämmande funktioner inom desamma. I föreliggande studie har signifikant ökad 
prefrontal aktivering av positiv information, i relation till negativa dito, registrerats 
bilateralt (BA 8 och 10). En möjlig förklaring till detta utifrån hemispheric 
encoding/retrieval assymmetry (HERA: Nyberg, Cabeza & Tulving, 1996; Tulving, 
Kapur, Craik, Moscovitch & Houle, 1994) är att informationsprocessandet ger fördel 
till lagring och framplockning av positiva stimuli (ex Du är en vinnare) i det 
semantiska och episodiska minnessystemet. Framkallning av semantiska minnen, som 
står för kunskapen om ordens innebörd och betydelse, associeras till vänster 
prefrontalcortex (Cabeza & Nyberg, 2000). Är denna ökning av vänstersidig 
prefrontal aktivering ett tecken på att positiv information mer rimligt kan tolkas med 
hjälp av ens faktiska kunskap som plockas fram ur det semantiska minnessystemet? 
Samtidigt observerades en ökad högersidig aktivering i BA 10, regioner som 
associeras till framplockning av egna episodiska minnen (Cabeza & Nyberg, 2000). 
Resultatet skulle kunna tyda på att positiv information ökar möjligheterna för att 
plocka fram relevanta associerade episodiska minnen. Om dessa 
framplockningsmöjligheter begränsats och potentiellt hämmas, är det en möjligt 
bidragande faktor till andra vanliga kognitiva symptom, såsom tankeblockader och 
katastroftankar?  

Den hämmande funktionen skulle kunna vara en bidragande orsak till att personen 
med SAD har svårare att hantera negativ information genom att inte flexibelt kunna 
hantera densamma då den högerfrontala episodiska framplockningen begränsats. Är 
detta en bidragande faktor till vidmakthållande av dysfunktionell processsning för 
socialt relevant information? En sådan hämmande kognitiv funktion av 
minnessystemen har beskrivits i studier till förståelsen av episodiska minnen (Nyberg, 
McIntosh, Cabeza, Nilsson, Houle, Habib, Tulving, 1996). Studier inom detta 
forskningsfält har även tillämpat lexikala experimentella paradigm, såväl som icke-
verbala (Habib, Nyberg & Tulving, 2003). Resultatet i föreliggande lexikala 
paradigm blir därför särskilt intressanta att relatera till ovan nämnd forskning 
eftersom vi experimentellt ligger nära varandra och bidrar därför till ökade 
möjligheter att relatera resultaten.  
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Resultaten i denna studie visar på flera intressanta neurala nätverk kopplat till 
tidigare forskning och skulle därför vara särskilt intressanta att relatera till en frisk 
kontrollgrupp, samt en upprepad mätning efter en behandlande intervention. 
Resultatet väcker också nya intressanta frågeställningar gällande socialt 
ångestsyndrom, prefrontal aktivering samt lagrings- framplockningsprocessen av 
minnen. 

Sammanfattningsvis stödjer föreliggande resultat det av originalartikeln 
konstaterade (Blair et al., 2008), med några undantag och tillägg. Dels relateras 
resultaten i denna studie inte till en frisk kontrollgrupp, samt att två signifikanta 
skillnader för processande av positiv och negativ information rapporteras. För några 
av studiens kontraster stöds också resonemang om själv-hänvisande processning i 
specifika regioner. Skillnaderna till neutral valens är för både positiva och negativa 
valenser signifikanta. Detta tyder på att neutralt lexikalt stimuli utgör bra egenskaper 
som baslinje, mot vilken andra betingelser kan kontrasteras. 
 
Begränsningar 
Några begränsningar till resultatet i denna studie bör nämnas. Till studien har ingen 
matchad frisk kontrollgrupp inkluderats. Detta föranleder att tolkning av resultaten 
för gruppen med SAD begränsas. Resultatet om ökad prefrontal aktivering av positiv 
valens var inte en på förhand bestämd hypotes, varför detta bör tolkas med 
försiktighet. Till denna studie har en översättning gjorts av ett paradigm utvecklat av 
Blair et al. (2008). Originalstudiens inkluderade ord validerades med hjälp av 
beteendeskattningar som visade en tydlig skillnad mellan valenserna., det vill säga 
forskningsdeltagarna uppfattade negativa ord mer negativt; positiva mer positivt; 
samt neutrala mer neutralt; i förhållandet mellan varandra (valenserna). I denna studie 
har inte resultat redovisats huruvida även den aktuella svenska översättningen visar 
på signifikanta skillnader mellan valenserna. Vad gäller inkluderade 
forskningsdeltagare i studien är männen i klar minoritet, och enligt 
självskattningsformulär uppfyller endast tjugoen av deltagarna kriterierna för en 
generaliserad form av SAD. Tidigare nämnda paradigmskillnad för studiens sju första 
deltagare visade inga signifikanta skillnader på tolkat resultat, men bör trots detta 
omnämnas i detta sammanhang av begränsningar. 
 
Framtida forskning 
Resultaten i föreliggande studie har visat intressanta fynd vid processandet av 
information i tre valenser. Om dessa fynd tyder på specifika mönster av aktivering för 
den studerade gruppen med SAD vore det intressant att följa upp med en liknande 
mätning efter behandlingsintervention. En sådan analys skulle ge uppslag till nya 
hypoteser kring informationsprocessandet och om förändring av sådana kognitiva 
funktioner är tecken på en behandling med goda effekter och symptomreduktion? 
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Appendix A 
SOFIE-8 
Den studie som beskrivs i denna uppsats ingår i projektet SOFIE-8, vilket är den 
åttonde i raden av behandlingsstudier på social fobi vid Linköpings, Umeå och 
Uppsala universitet. I uppsatsen har jag valt att beskriva delar ur ett material som 
sträcker sig över flera områden. Anledningen till avgränsningen är dels omfattningen 
av detta material, samt att projektet i skrivande stund ej avslutats. SOFIE-8 är ett 
resultat av samarbete mellan forskare vid Umeå, Linköpings, Uppsala samt 
Göteborgs universitet. 

Projektet är till sin grund en klinisk behandlingsstudie för social ångest som jämför 
två aktiva behandlingar: a) internetbaserad kognitiv beteendeterapi med 
behandlarstöd; b) datoriserad uppmärksamhetsträning. Förutom skattningar av 
symptom vid social ångest som primära utfallsmått låter vi patienten genomgå en 
funktionell magnetkameraundersökning (fMRI) innan och efter avslutad behandling. 
Vid undersökningen i kameran utfördes tre experimentella paradigm: a) ett lexikalt 
paradigm som låter forskningsdeltagaren titta på olika meningar i tre olika valenser 
(positiva, neutrala och negativa), samt i två riktningar (till sig själv eller andra); b) det 
andra paradigmet visar porträtt på personer med olika ansiktsuttryck (neutralt, ilska, 
rädsla och förvåning); c) det tredje är ett anticipatoriskt ångestparadigm som har att 
göra med patientens förväntansångest inför ett muntligt framträdande som 
genomfördes inför en okänd publik på 4-5 personer direkt efter 
kameraundersökningen. För varje patient tog magnetkameraundersökningen 
sammanlagt ungefär 70 minuter. 

Forskningsdeltagarna har även lämnat salivprov för genotyping. Detta är en 
analytisk process av individuellt DNA för att undersöka eventuella skillnader och 
likheter i relation till behandlingsutfall, svårighetsnivå och subgrupp av social ångest 
(generaliserad eller specifik), livskvalité, allmän ångest eller depressionsgrad innan 
behandlingen påbörjades. I tidigare studier har det visats att personer med social fobi 
som bär på den korta allelen (serotonintransportörgenens promotorregion) har en 
svårare problembild och en ökad reaktivitet i högra amygdala vid social 
ångestprovokation (Furmark et al., 2004). Genotyping i relation till 
läkemedelsbehandling (selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI) har i en 
tidigare studie visat att variationen i serotonintransportörgenen var betydelsefull för 
hur bra patienter med social fobi svarade på behandlingen (Stein, et al., 2006). 

Ovan har jag beskrivit SOFIE-8-projektet i sin helhet med behandling med två 
olika metoder: Internetbaserad KBT och datoriserad uppmärksamhetsträning. I 
fortsättningen av uppsatsen kommer jag att rapportera metod, procedur, resultat och 
diskussion som endast har att göra med den del av projektet som direkt berör 
frågeställningar och resultat för det lexikala paradigmet från den första funktionella 
hjärnavbildningen pre behandling. 
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Appendix B 
Fria översättningar från originalartikeln (Blair et al., 2008). 
 
Negativa 
 
Du är en förlorare. 

Neutrala 
 
Du är sträng. 

Positiva 
 
Alla älskar dig. 

Du är inget speciellt. Du är nyfiken. Du är ett geni. 
Du är hatad. Dina känslor är vad de är. Din familj är mycket bättre 

tack vare dig. 
Du har inte åstadkommit 
någonting. 

Du är neutral. Du är hedervärd. 

Du ser ful ut. Du har en mun. Du är vacker. 
Du förtjänar att vara olycklig. Du är genomsnittlig. Du är speciell. 
Du är dum. Du är känd. Du är betydelsefull. 
Du är totalt avtändande. Du talar ett språk. Du är beundrad. 
Du är ful. Du har ett namn. Du är en vinnare. 
Du är värdelös. Du ligger på rygg. Du är en framgång. 
Din familj skulle klara sig bättre 
utan dig. 

Ingen är densamma som du. Du är underbar. 

Du är ingenting. Du är tydlig. Du är gillad. 
Du är en idiot. Du gör vissa saker rätt. Du är smart. 
Man tycker synd om dig. Du är en person. Du är sexig. 
Du är betydelselös. Du ser normal ut. Du är älskad. 
Alla hatar dig. Du är högtidlig. Du förtjänar att vara lycklig. 
Ingen respekterar dig. Du är normal. Du är fantastisk. 
Du är felaktig. Du är medgörlig. Du är den bästa. 
Dina känslor är inte viktiga. Du är mänsklig. Alla vill ha dig. 
Du är ett skämt. Din familj känner dig. Du är intressant. 
Du är patetisk. Du är normal. Du är en vinnare. 
Du har inget att erbjuda. Vissa människor känner dig. Du gör alltid rätt. 
Du är en nolla. Du är känslig. Du klarar det. 
Du är svag. Du är lydig. Du är perfekt. 
Du är tråkig. Du är i en skanner. Du har massor att erbjuda. 
Du kommer aldrig att klara det. Du är OK. Du är välrespekterad. 
Du är pinsam. Du har två ben. Du är viktig. 
Du gör aldrig något rätt. Du är här. Dina känslor är viktiga. 
Du är ingenting. Du är att lita på. Du har andras respekt. 
Du är en förlorare. Du är uppmärksam. Du är stark. 
Ingen vill ha dig. Du läser. Du har makt. 
Du är ett misslyckande. Du är musikalisk. Du ser sexig ut. 

Antal ord: 126 Antal ord: 115 Antal ord: 115 
Antal tecken: 535 Antal tecken: 442 Antal tecken: 476 
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Appendix C 
Instruktioner till magnetkameraundersökning för SOFIE-8 
 
När ni ligger i kameran kommer ni att utföra 4 olika uppgifter. Här följer en förklaring till vad 
varje uppgift är och vad du ska göra. 
 
 

1. På skärmen kommer olika siffror att visas. Din uppgift är enbart att titta på siffrorna. 
 

2. På skärmen kommer olika påståenden att visas. T ex ”Du sitter på en stol”. Din 
uppgift är att tänka dig att en betydelsefull person säger påståendet till dig. När du 
läst påståendet trycker du på en valfri knapp. 

 
3. På skärmen kommer tre olika porträtt med ansiktsuttryck att visas. Ansiktsuttrycken 

visas på två rader, den övre och nedre raden. Din uppgift är att avgöra vilket av de 
två ansiktsuttrycken i den nedre raden som är detsamma ansiktsuttryck som i den 
övre raden (se exempel nederst).  
Om det vänstra ansiktsuttrycket motsvarar det övre, tycker du på knappen med ditt 
pekfinger.  
Om det högra ansiktsuttrycket motsvarar det övre, trycker du på knappen med ditt 
långfinger på knappen.  
 
Ibland visas istället för ansikten olika former (se nedan). Uppgiften är den samma, 
alltså, du ska avgöra om den vänstra formen motsvarar den över (tryck med 
pekfinger) eller om den högra formen motsvara den övre (tryck med långfinger) 

 
4. På skärmen kommer en klocka att visas. Klockan startar från 3 minuter och räknar 

ner till 0. Din uppgift är att under denna tid planera ett muntligt framträdande inför 
några ur personalen. Presentationen kan vara ett sommarminne att berätta. 
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Appendix D 
Publicerad annons i lokal- och studenttidning. Storlek: 80 x 60 mm. 
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