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Abstract 
Background: Health anxiety is a diagnosis where the person has a strong fear of being affected 

or being affected in the future by a serious illness. The fear originates on misinterpretations, 

usually catastrophic beliefs, of physical symptoms. The present study examines the effects of 

analytical (ASF) and experiential (USF) self-focus on mood and thought content in health 

anxiety. Previous studies highlights the importance of differentiating between the two self-

focuses, where the USF is considered to be more adaptive than ASF. Method: 30 participants 

diagnosed with health anxiety according to DSM-IV were randomized into two different self-

focuses, ASF and USF. The study was conducted as a one-session treatment. Initially, the 

participants' health anxiety was induced by using HAI (Health Anxiety Inventory), their mood 

was rated and the content of thoughts was measured. Next, the self-focus induction was 

performed. Having remeasured mood and content of thoughts, a comparison was made of the 

results before and after the self-focus induction. Results: The results in this study could not 

demonstrate that USF was more adaptive then ASF. The study highlights that with high degree 

of compliance regarding self-focus instruction, some of the results are in the direction of 

confirming the hypotheses. In conjunction with the induction of ASF, the number of negative 

thoughts increased and the number of positive thoughts decreased, among those who had a high 

degree of compliance. However, the result is weak and far reaching conclusions are not 

advised. 

 

 

 

Keywords: Health Anxiety; Hypochondria; Self-focus; Analytical; Experiential; Cognitions 

 

  



 
 

2 

Sammanfattning 

Bakgrund: Hälsoångest är en diagnos som innebär att individen har en stark oro för att drabbas 

av eller redan vara drabbad av en allvarlig sjukdom. Rädslan grundar sig i feltolkningar, 

vanligtvis katastrofiering, av kroppsliga symptom. Den aktuella studien undersöker effekterna 

av vilken roll analytiskt (ASF) och upplevelsebaserat (USF) självfokus har avseende 

sinnesstämning och tankeinnehåll vid hälsoångest. Tidigare forskning belyser vikten av att 

differentiera mellan de olika självfokusen, där USF anses vara mer adaptivt än ASF. Metod: 

30 deltagare med diagnosen hälsoångest enligt DSM-IV randomiserades parvis till de två olika 

betingelserna, ASF och USF. Studien utfördes som en ensessionsbehandling. Inledningsvis 

provocerades deltagarnas hälsoångest genom att använda HAI (Heath Anxiety Inventory). 

Därefter användes skattningsskalor för att mäta sinnesstämning och tankelistning för att mäta 

tankeinnehåll. Deltagarna instruerades sedan till respektive självfokus. Genom att åter mäta 

sinnesstämning och tankeinnehåll gjordes en jämförelse med resultaten före och efter 

självfokusinduceringen. Resultat: Resultaten i denna studie har inte kunnat bekräfta att USF är 

mer adaptivt än ASF. Studien belyser att vid hög grad av följsamhet gällande instruktion av 

självfokus går en del av resultaten i riktning mot att bekräfta hypoteserna. I samband med 

inducering av ASF, ökade antalet negativa tankar och minskade antalet positiva tankar, hos de 

deltagare som hade hög grad av instruktionsföljsamhet. Resultatet är dock svagt och man bör 

vara försiktig med att dra för långtgående slutsatser.  
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1 Inledning 
1.1 Introduktion 

Att någon gång i livet oroa sig för att man drabbats av en allvarlig sjukdom är inget 

ovanligt och brukar vara relativt snabbt övergående. När oron för hälsan däremot tar sig 

orimliga proportioner och kvarstår över längre tid kan den betraktas som en psykiatrisk 

problematik (Salkowskis,Warwick & Deale, 2003). Hälsoångest är ett tillstånd där personen 

har en stark oro för att drabbas av eller redan vara drabbad av en allvarlig sjukdom. Rädslan 

grundar sig i feltolkningar, vanligtvis katastrofiering, av kroppsliga symptom. Övertygelsen 

om att vara allvarligt sjuk består trots adekvat medicinsk utredning som visar att individen är 

frisk och trots försäkringar av läkare eller annan specialiserad vårdpersonal (American 

psychiatric Association, 1999). 

Prevalensen för hälsoångest avseende normalpopulationen varierar i olika studier från 

0,2-4,5% (El-Gabalawy, Mackenzie, Thibodeau, Asmundson & Sareen, 2013). I en 

sammanställning av 7 studier (Creed & Barsky, 2004) som undersökt förekomsten av 

hälsoångest hos patienter inom primärvården är förekomsten något högre 0,8-8,5 %.  

Hälsoångest tycks vara lika vanlig som andra psykiatriska diagnoser såsom depression, 

panikångestsyndrom, och tvångssyndrom. Både män och kvinnor drabbas i samma 

utsträckning.  Däremot kan man se att det finns en ökad förekomst att drabbas av 

somatoforma syndrom hos kvinnor, etniska minoriteter och individer med låg utbildning 

(Abramowitz & Braddock, 2008).  

Ofta debuterar hälsoångest i tidig vuxenålder i samband med ett generellt ökat ansvar 

däribland även ansvaret för sin egen hälsa. Man kan dock drabbas av hälsoångest när som 

helst i livet. Faktorer som förhöjer risken att drabbas av hälsoångest är ökad stress, att själv 

drabbas av sjukdom, en nära anhörigs bortgång alternativt sjukdom eller via 

sjukdomsbeskrivningar i massmedia (Abramowitz & Braddock, 2008). För de flesta individer 

som drabbas av hälsoångest sker ingen spontan självläkning och för hälften av alla som 

drabbas av hälsoångest blir besvären kroniska (Barsky, Cleary, Sarnie & Klerman, 1993; 

Creed & Barsky, 2004). 
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För den som drabbas av långvarig hälsoångest innebär konsekvenserna många gånger 

en stor påverkan i livet. Studier på den amerikanska populationen har visat att personer med 

hälsoångest i mindre utsträckning arbetar utanför hemmet, har fler dagar av sängliggande, är 

drabbade av större fysiska begränsningar och lever i större utsträckning på sjukpenning och 

sjukpension än personer som inte uppfyller kriterierna för diagnosen (Barsky, Cleary, Sarnie 

& Klerman, 1993).  Samsjukligheten med andra diagnoser är hög och förekommer ofta 

tillsammans med bl.a. depression, tvångssyndrom, generaliserad ångest och 

panikångestsyndrom (Olantunji, Kauffman, Davis, Smits & Powers, 2014).  

Hälsoångest innebär en stor kostnad för hälso- och sjukvården. I 25-50% av alla besök 

inom primärvården kan man inte finna någon allvarlig medicinsk orsak bakom symtomen.  

Individer med hälsoångest har fler besök hos primärvårdsläkare, genomför fler medicinska 

utredningar och kirurgiska ingrepp jämfört med personer utan specifik hälsoångest (Barsky, 

Ettner, Horsky & Bates, 2001). I en studie från USA (Smith, 1987) uppskattades att 10-20% 

av USA´s årliga medicinska budget gick till individer med hypokondri. 

Hälsoångest har under årens lopp haft flera olika benämningar. Hypokondri är den 

diagnostiska benämningen i DSM-IV och diagnosen hör till gruppen somatoforma syndrom, 

d.v.s. att det föreligger fysiska symptom trots att ingen somatisk grund för problemen kan 

identifieras (American Psychiatric Association, 1999). I DSM-5 benämns diagnosen som 

sjukdomsångest och klassas som ett kroppssyndrom (American Psychiatric Association, 

2013). Det råder viss debatt bland forskare om att hälsoångest bättre passar in under 

ångestsyndrom då problematiken huvudsakligen genomsyras av kognitiva processer 

(Salkowskis et al., 2003). Exempelvis kan man se likheter med andra ångestsyndrom som 

panikångest där problematiken, liksom vid hälsoångest, anses grunda sig i feltolkningar av 

kroppsliga symtom (Olantunji, Kauffman, Davis, Smits & Powers, 2014). 

Allt fler forskare använder sig av begreppet hälsoångest då man anser att det bättre 

beskriver problematiken än hypokondri. I folkmun har ordet hypokondri en negativ laddning 

som antyder att man inbillar sig symptomen varpå hälsoångest är ett mindre stigmatiserande 

begrepp (Abramowitz & Braddock, 2008). Vi har i denna studie valt att använda begreppet 

hälsoångest då vi upplever att det bättre beskriver problematiken än hypokondri.  
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Kriterierna för hälsoångest (hypokondri) enligt DSM-IV (American Psychiatric 

Association, 1999): 

 

A. Personen är fixerad vid sin rädsla för att drabbas av allvarlig sjukdom (eller sin 

övertygelse om att redan ha drabbats). Idéerna grundas på feltolkningar av kroppsliga 

symtom.  

B. Övertygelsen består trots adekvat medicinsk utredning och lugnande försäkringar. 

C. Övertygelsen enligt kriterium A har inte vanföreställningskaraktär (vilket är fallet vid 

vanföreställningssyndrom med sjukdomsparanoia) och gäller inte enbart en begränsad aspekt 

av det egna utseendet (vilket är fallet vid dysmorfofobi). 

D. Tankarna och rädslan orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, 

socialt eller i andra viktiga avseenden.  

E. Störningen har varat i minst sex månader.  

F. Tankarna och rädslan förklaras inte bättre med generaliserat ångestsyndrom, 

tvångssyndrom, paniksyndrom, egentlig depressionsepisod, separationsångest eller något 

annat somatoformt syndrom.  

  

Enligt DSM-IV skall det dessutom specificeras om individen har eller inte har insikt 

om att sjukdomsrädslan är överdriven eller orimlig. 

 

Hälsoångest har länge ansetts vara en svårbehandlad problematik och tidigare 

psykologiska behandlingsformer har varit ineffektiva. I dagsläget anses KBT (Kognitiv 

beteendeterapi) och farmakologisk behandling vara de mest effektiva behandlingarna vid 

hälsoångest (Taylor, Asmundson & Coons, 2005). Farmakologisk behandling i form av 

selektiva serotoninåterupptagningshämmare (SSRI) har visat sig ha god effekt när det gäller 

att minska ångest för somatiska symtom, minska undvikandebeteenden och 

säkerhetsbeteenden vid hälsoångest (Fallon, 2001). Däremot är det svårt att säga något om 

långtidseffekter av medicineringen och det finns flera nackdelar i form av biverkningar och 

återfall av symptom i samband med utsättning av medicin.  
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Det finns god evidens för att KBT är en effektiv behandlingsmetod vid hälsoångest. 

År 2007 publicerades en metaanalys (Thomson & Page, 2007) av 6 studier med sammanlagt 

440 deltagare som jämförde behandlingsresultaten vid kognitiv terapi, beteendeterapi, 

kognitiv beteendeterapi, behavior stress management (BSM) och psykoedukation vid 

behandling av hälsoångest. Samtliga terapiformer förutom psykoedukation gav en signifikant 

förbättring av hälsoångest symtomen jämfört med kontrollgruppen.  De olika terapierna gav 

även signifikanta förbättringar avseende sekundära symtom, som depression, funktionsnivå 

och fysiska symtom. I en nyligen utförd metaanalys (Cooper, Gregory, Walker, Lambe & 

Salkovskis, 2017) jämfördes 14 randomiserade kontrollerade studier med sammantaget 1544 

deltagare.  Man undersökte behandlingsutfallet av KBT vid behandling av hälsoångest och 

jämförde med 21 kontrollbetingelser. Studien visade att KBT är en effektiv behandling vid 

hälsoångest jämfört med en mängd olika kontrollbetingelser som exempelvis behandling som 

vanligt, väntelista, medicinering och andra psykologiska terapier. Behandlingseffekten 

tenderar dock avta med tiden vilket gör att man fortsatt behöver undersöka vilka 

behandlingskomponenter som befrämjar långtidseffekter.  

Det finns inte så mycket forskning på vilka specifika komponenter och kognitiva 

förhållningssätt som bidrar till hälsoångest (Marcus, Hughes & Arnau, 2008). Mot bakgrund 

av detta inspirerades författarna till denna studie att undersöka effekterna av analytiskt 

respektive upplevelsebaserat självfokus vid hälsoångest. 

 

1.2 Teori 

Individer med hälsoångest tycks ha en sårbarhet för att se på sig själva som om man 

har en känslighet för att bli sjuk, en upplevelse av hjälplöshet i att kunna förebygga sjukdom 

och ökat fokus på att försöka undvika sjukdom (Sansom-Daly, Bryant, Cohn & Wakefield, 

2015). Det finns flera modeller för att förklara vidmakthållande processer vid hälsoångest. 

Salkowskis (2003) modell bygger framförallt på kognitiva processer där fokus ligger på att 

arbeta med bias i informationsprocessen, fysiologiska reaktioner, säkerhetsbeteenden och 

affektiva förändringar. Enligt Salkovskis modell så går vägen till att komma över sin 

hälsoångest via att patienten lär sig alternativa, mindre katastrofala förklaringar till sina 

problem.    
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Furer och Walker (2005), vars modell bygger på Salkovskis, har ett mer 

beteendeinriktat förhållningssätt där man fokuserar på att bryta katastroftankar som är 

associerade till individens kroppsliga symptom genom att minska undvikandebeteende och 

öka handlingsberedskap att stå ut med och hantera ångest. Behandlingsmässigt ligger 

huvudfokus på exponering.  

Abramowitz och Braddock (2008) har lagt fram en biopsykosocial modell som 

illustrerar hur hälsoångest utvecklas till följd av att normala fysiska symtom och sensationer 

misstolkas som ett hot mot hälsan. Denna tolkning triggar rädslo-flykt responsen varpå 

individens oro för sin hälsa ökar. Ett ökat beteende av att göra kroppsliga undersökningar s.k. 

“bodychecking”, ökat sökande av försäkringar (reassurance seeking) angående symtom och 

sin hälsa, undvikandebeteenden och andra säkerhetsbeteenden blir strategier för att hantera 

och minska ångesten/oron vid hälsoångest. Eftersom de kroppsliga symtomen feltolkas, 

förstärks den selektiva uppmärksamheten och benägenheten att tyda informationen som 

bekräftar farhågor om att vara allvarligt sjuk. Detta leder till en vidmakthållande process där 

feltolkningarna av symtomen leder till ökad ångest, varpå de kroppsliga symptomen ökar 

vilket i sin tur förstärker de felaktiga tolkningarna ytterligare. Behandlingsmässigt fokuserar 

Abramowitz och Braddock (2008) på att inledande arbeta med kognitiv omstrukturering för 

att sedan fokusera på exponering av “in vivo” situationer, kroppsliga sensationer och 

imaginär exponering. 

 
Figur 1. Abramowitz & Braddock (2008) biopsykosociala modell för hälsoångest 
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1.3 Rumination 

Rumination har identifierats som en kognitiv mekanism som vidmakthåller 

hälsoångestproblematik (Fink et al., 2004; Marcus, Hughes & Arnau 2008; Simard, Savard & 

Ivers, 2010). Ruminativa responser vid psykisk ohälsa, innebär att man har persevererande, 

cirkulära och påträngande kognitioner som är inriktade på orsakerna och följderna av 

symtomen. Att ruminera har visat sig leda till ökad oro och andra negativa effekter, både vid 

hälsoångest men även vid annan psykiatrisk problematik. 

Rumination är en strategi som innebär att man upprepat fokuserar inåt. Man grubblar 

över sina känslor och sin situation för att nå självinsikt med avsikt att hitta lösningar på sina 

aktuella problem (Watkins & Teasdale, 2004). Ruminativa responser skiljer sig från 

strukturerad problemlösning genom att de fokuserar på negativa affekter eller symtom och 

deras betydelser utan att man aktivt gör något för att lindra symtomen, som att ta beslut eller 

göra konkreta handlingsplaner. Enligt Papageorgiou och Wells (2003) leder ruminerandet vid 

depression till en mängd negativa följder. Deras forskning påvisar att rumination vid 

depression leder till negativa, förvrängda tolkningar av hypotetiska händelser och ökar 

negativa självbedömningar samt minskar känslan av kontroll. Ruminerandet minskar även 

problemlösningsförmågan d.v.s att definiera och bedöma problemet samt välja och 

implementera lösningen. Vidare leder rumination till minskad tilltro av den egna förmågan att 

lösa situationen och försämrar även kognitiva funktioner som koncentration, minne och 

förmågan till kognitiv diskriminering samt ökar perseverationer.  Mycket talar för att 

liknande negativa effekter uppnås vid rumination vid hälsoångest (Marcus, Hughes & Arnau 

2008). 

I en relativt ny studie från 2016 (Sansom-Daly, Bryant, Cohn & Wakefield, 2016) har 

man undersökt hur rumination och självdefinierande minnen påverkar hälsoångest.  

Hypotesen bakom studien var att man antog att rumination skulle påverka innehållet av 

självdefinierade autobiografiska minnen och förstärka hälsorelaterad oro. 60 studenter med 

varierande grad av hälsoångest randomiserades till två betingelser, analytiskt och 

upplevelsebaserat självfokus. Författarna använde sig av Watkins och Teasdales (2004) 

självfokusinduktion. Därefter fick deltagarna fylla i ett Self-Defining Memory Task (SDM) 

av Blagov och Singer.  
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Resultatet visade på att rumination ökade sjukdomsrelaterat innehåll i självdefinierade 

minnen medan hög grad av hälsoångest associerades till mer negativa självdefinierade 

minnen men utan ökat sjukdomsrelaterat innehåll. Författarna i studien drog slutsatsen att 

rumination verkar aktivera hälsooro och har troligtvis en viktig roll i vidmakthållandet av 

hälsoångest. 

 

1.4 Analytiskt respektive upplevelsebaserat självfokus 

Rumination är en, av flera former, av självfokuserad uppmärksamhet. Det ruminativa 

förhållningssättet innebär att individen har ett analytiskt självfokus som präglas av 

analyserande av orsaker och konsekvenser. Flera experimentella studier har visat att olika 

former av självfokuserad uppmärksamhet har olika funktionella egenskaper varav en del är 

mer eller mindre hjälpsamma för individens psykiska hälsa. (Watkins & Teasdale 2004).  

Nolen-Hoeksema (1991) kom fram till att de negativa effekterna av ett ruminerande 

självfokus hos deprimerade individer kunde reduceras genom distraktion, där individen 

skiftade sin uppmärksamhet bort från självrelaterad information och istället fokuserade på 

icke självrelaterat material. Watkins och Teasdale (2004) problematiserade dock denna 

upptäckt och menade att distraktion är en alltför mentalt krävande strategi. De betonade även 

att fokusskifte bort från depressiva tankar och emotioner snarare kunde förstärka 

tankesuppression, öka upplevelsebaserat undvikande och minska utvecklandet av alternativa 

tolkningar vilket i sin tur är associerat med vidmakthållande och ökning av depressiva 

symptom. Watkins och Teasdale (2004) föreslog istället en självfokuserad uppmärksamhet 

utan den ruminativa kvalitén i form av upplevelsebaserat självfokus. Enligt Teasdale (1999) 

är ett ruminativt självfokus och upplevelsebaserat självfokus inkompatibla mentala 

förhållningssätt. Rumination innebär ett mer analytiskt förhållningssätt till sina privata 

upplevelser medan upplevelsebaserat innebär ett mer direkt och intuitivt upplevande av det 

som sker i nuet. Ett upplevelsebaserat förhållningssätt kan i många avseenden jämföras med 

det förhållningssätt som används inom mindfulness. Flera studier har visat att MBCT 

(Mindfulness-Based Cognitive Therapy) har god effekt avseende minskad återfallsrisk hos 

patienter med återkommande episoder av egentlig depression (Teasdale et al. 2000; Ma & 

Teasdale 2004).  Resultaten påvisar att MBCT styrker den underliggande hypotesen att ett 

upplevelsebaserat självfokus och analytiskt självfokus är två olika former av självfokus där 

den förstnämnda är adaptiv och den andra är maladaptiv (Watkins & Teasdale, 2004).      
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I en RCT-studie av McManus, Surawy, Muse, Vasquez-Montes och Williams (2012) 

undersöktes effekten av MBCT som kompletterande behandling vid behandling av 

hälsoångest. 74 deltagare, diagnosticerade med hälsoångest, randomiserades till traditionell 

psykologisk behandling och en 8-veckors MBCT gruppbehandling jämfört med endast 

traditionell psykologisk behandling. Mot bakgrund av att man inom traditionell psykologisk 

behandling arbetar med att ändra tankar och tolkningar så erbjuder MBCT en metakognitiv 

medvetenhet som grundar sig i en icke-ruminativ tankeprocess med fokus på att uppleva utan 

att värdera. Man ville i studien undersöka om mindfulness hade någon effekt på deltagarnas 

hälsoångest. I resultatet fann man att gruppen som erhöll MBCT behandling hade lägre 

skattningar på symptom avseende hälsoångest både direkt efter behandlingen och vid 1-års 

uppföljningen. Däremot fann man ingen signifikant skillnad på skattningarna avseende 

generell ångest och depression. Detta talar för att MBCT kan vara ett komplement till 

traditionell psykologisk behandling vid behandling av hälsoångest men mer forskning krävs 

på området.  

 

1.5 Tidigare forskning  

Watkins & Teasdale (2004) undersökte i en randomiserad kontrollerad studie vilken 

effekt ett analytiskt respektive ett upplevelsebaserat självfokus hade på autobiografiska 

minnen vid depression. Autobiografiskt minne är en typ av episodiskt minne som involverar 

våra “livshändelser” och präglas av att vi minns sådant som är av personlig vikt, kopplat till 

starka emotioner och signifikanta händelser. Ett övergeneraliserat autobiografiskt minne 

innebär en benägenhet att man gör kategoriska och globala summeringar av minnen och 

händelser istället för att återge ett specifikt, konkret minne. Övergeneraliserade 

autobiografiska minnen är vanligt förekommande vid depressioner och anses vidmakthålla 

negativa symptom vid depression. I Watkins och Teasdales studie (2004) randomiserades 28 

individer, som uppfyllde kriterierna för egentlig depression, till två olika betingelser. Hälften 

av deltagarna fick förhålla sig analytiskt till sina depressiva symtom och de övriga deltagarna 

inducerades till ett mer intuitivt och upplevelsebaserat självfokus med hjälp av en modifierad 

version av Nolen-Hoeksema och Morrows (1993) ruminationsuppgift. Resultaten visade att 

deltagarna med upplevelsebaserat självfokus fick en minskning av övergeneraliserade minnen 

jämfört med de som använt ett analytiskt självfokus. Watkins och Teasdales (2004) slutsats 

var att det är väsentligt att skilja mellan olika typer av självfokuserad uppmärksamhet. 
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  Vassilopoulos (2008) undersökte i en randomiserad kontrollerad studie vilken effekt 

analytisk och upplevelsebaserat självfokus har på sinnesstämning och kognitivt innehåll hos 

individer med låg och hög social ångest. Studien genomfördes på 58 grekiska studenter som 

delades in i två grupper, där ena gruppen hade lägre utfall och den andra gruppen högre utfall 

på FNE (Fear of Negative Evaluation). Därefter randomiserades deltagarna inom de båda 

grupperna till ett analytiskt eller ett upplevelsebaserat självfokus. Resultaten påvisade inga 

signifikanta skillnader avseende resultat på FNE, ålder, kön, självskattad ångest och 

depression mellan deltagarna i de analytiska respektive upplevelsebaserade betingelserna. 

Man kunde däremot påvisa att de olika formerna av självfokus hade olika effekter på 

kognition och sinnesstämning i gruppen med hög social ångest men inte i gruppen med låg 

social ångest. De deltagare som hade hög social ångest uppvisade en lägre självskattad ångest 

samt fler positiva tankar vid upplevelsebaserat självfokus jämfört med det analytiska. Dock 

minskade inte graden av självskattad depression. 

  Nilsson, Lundh och Viborg (2012) genomförde en replikation i form av en pilotstudie 

på Vassilopoulos studie. 12 deltagare, som alla uppfyllde kriterierna för social ångest, 

rekryterades. Studien genomfördes som en experimentell cross-over design där hälften av 

deltagarna inducerades till ett analytiskt självfokus för att sedan växla till ett 

upplevelsebaserat självfokus. Andra hälften av deltagarna fick samma betingelser men i 

omvänd ordning. Inledningsvis triggades deltagarna sociala ångest genom att de fick hålla ett 

tal i 3 minuter inför en videokamera. Liksom i Watkins och Teasdales studie (2004) 

inducerades sedan de båda självfokusen genom en modifierad lista över 28 items inspirerad 

av Nolen-Hoeksema och Morrows (1993) ruminationsuppgift. Effekterna av de olika 

självfokusen mättes genom moodskattningar och tankelistning. Även om resultaten var svaga 

kunde man se att ett upplevelsebaserat självfokus hade en tendens att minska proportionerna 

av negativa tankar medan det analytiska självfokuset ledde till en minskning av neutrala 

tankar.  

  Samma induktionsbetingelser för de olika självfokusen och skattningar som används i 

ovanstående studie replikeras i denna studie men istället för cross-over design 

randomiserades deltagarna till två grupper, en analytisk och en upplevelsebaserad. 
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1.6 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilken roll analytiskt respektive upplevelsebaserat 

självfokus har avseende sinnesstämning och tankeinnehåll vid hälsoångest.  

 

1.7 Frågeställning 

Innebär ett upplevelsebaserat självfokus, hos personer med uttalad hälsoångest, 

minskad oro och nedstämdhet samt mer positivt/neutralt tankeinnehåll? 

 

Innebär ett analytiskt självfokus, hos personer med uttalad hälsoångest, 

kvarstående/ökad oro och nedstämdhet samt oförändrat/ökat negativt tankeinnehåll? 

 

1.8 Hypotes 

Hypotes 1: Ett upplevelsebaserat självfokus ger mindre upplevelse av ångest och 

nedstämdhet än vid ett analytiskt självfokus. 

 

Hypotes 2: Ett upplevelsebaserat självfokus medför ett större antal positiva eller 

neutrala tankar jämfört med analytiskt självfokus. 

 

Hypotes 3: Ett upplevelsebaserat självfokus resulterar i ett mindre antal negativa 

tankar än vid ett analytiskt självfokus. 

 

  

 

2 Metod 
Studien genomfördes som en experimentell studie för att jämföra effekterna av 

analytiskt självfokus (ASF) och upplevelsebaserat självfokus (USF) på deltagarnas 

tankeinnehåll och sinnesstämning. Deltagarna randomiserades parvis till de två olika 

betingelserna. 

 

  



 
 

14 

2.1 Deltagare 

Till studien söktes individer som uppfyllde kriterierna för hälsoångest (hypokondri) 

enligt DSM-IV. Studien vände sig till patienter i åldersgruppen 16 år och äldre. Patienter som 

utöver hälsoångest samtidigt uppfyllde kriterier för andra diagnoser inkluderades också i 

studien. Även patienter med pågående medicinsk eller psykologisk behandling inkluderades i 

studien. Däremot exkluderades patienter med organiska eller psykotiska störningar, akut 

suicidalitet samt patienter med pågående missbruk. 

Deltagarna rekryterades inom primärvården i Ängelholm och Sjöbo. Information om 

studien gavs dels till remitterande läkare och behandlare (psykolog och kurator) på respektive 

mottagning samt via information uppsatt i väntrummen. Kontakten med deltagarna 

förmedlades således via läkare och behandlare på mottagningarna och genom möjlighet till 

egen anmälan. Patienterna fick skriftlig information om studien och fick underteckna 

samtycke till frivilligt deltagande. 

  Sammanlagt rekryterades 30 deltagare till studien. Samtliga var patienter inom 

primärvården. Genomsnittsåldern var 42,1 år. Könsfördelningen var 12 män och 18 kvinnor. 

Den yngsta patienten var 24 år och den äldste var 72 år. 

  

Inklusionskriterier: 

  

-          Hälsoångest (hypokondri) enligt DSM-IV 

-          Åldersgrupp 16 år < 

-          Pågående psykologisk behandling och/medicinering 

-          Samsjuklighet i andra diagnoser 

  

Exklusionskriterier: 

-          Psykos 

-          Hjärnskada 

-          Akut suicidalitet 

-          Missbruksproblematik 
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2.2 Forskningsetik 

Studien gjordes som en del i ett forskningsprojekt. Etikprövning av delstudien 

godkändes 2014-09-02 av EPN i Lund diarienummer 2014/320. Studien har genomförts 

enligt de yrkesetiska riktlinjer för socionomer som antagits av Akademikerförbundet SSR 

1997. Informerat och skriftligt samtycke samlades in från deltagarna innan de deltog i 

undersökningen.  Deltagarna informerades om att de när som helst, utan att behöva uppge 

anledning, kunde avbryta sitt deltagande. Skulle de avbryta sin medverkan påverkades inte 

deras möjligheter till behandling. Samtliga deltagare erbjöds debriefing i samband med 

testsituationen för att få möjlighet att ställa frågor om väckta emotioner och tankar med syfte 

att lämna testsituationen lugn/neutral. 

Allt insamlat material från undersökningen har behandlats konfidentiellt. Materialet 

har kodats med nummer och all information som presenteras i studien har avidentifierats för 

att garantera fullständig sekretess för deltagarna. 

  

2.3 Instrument 

  Structured Clinical Interview for DSM Disorders – SCID-I (First, Gibbon, 

Spitzer, Williams, Benjamin, 1999). SCID-I är en semistrukturerad intervju som används 

för att diagnostisera personer med psykiska sjukdomar och störningar. Frågorna är både 

öppna och mer riktade. Metoden bygger inte på poängsättning utan varje svar guidar vidare 

till ytterligare frågor för att utesluta och precisera diagnos. I denna studie har vi använt oss av 

de två frågor som specifikt skiljer ut hälsoångest från annan ångestproblematik, F 73: Brukar 

du vara orolig för din kroppsliga hälsa?, Tycker din läkare att du oroar dig för mycket? Båda 

frågorna besvaras med Ja eller Nej. 

  

  Health Anxiety Inventory - HAI (Salkowskis, Rimes, Warwick & Clark, 2002). 

HAI är ett självskattningsformulär för att skatta förekomst och grad av orostankar/rädslor 

kring risken att bli sjuk och upptagenheten av detta under de senaste 6 månaderna. I studien 

har den kortare versionen med 18 påståenden använts. Svaren är graderade från 0-3. Enligt 

genomförda studier (2002) anses formuläret ha hög reliabilitet och validitet avseende 

skattning av symptom gällande hälsoångest. 
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Beck Depression Inventory Second edition - BDI-II, (Beck, Steer, & Brown, 

1996). BDI är ett självskattningsformulär med 21 grupper av påståenden, avsett att mäta 

symtom och grad av depression. Varje grupp innehåller 4 svarsalternativ där patienterna 

skattar vilka som stämmer bäst in på dem. BDI har goda psykometriska egenskaper (1996). 

  

Anxious Thoughts Inventory - AnTI, (Wells, A 1994). AnTI är ett 

självskattningsformulär med 22 påståenden som mäter tre orosdimensioner, social-, hälso- 

och metaoro. Svaren är graderade från 1= nästan aldrig, till 4 = nästan alltid och mäter grad 

av oro. Den engelska versionen har enligt Wells (1994) mycket goda psykometriska 

egenskaper. I denna studie användes endast svaren för dimensionen hälsooro, fråga 4, 5, 7, 

10, 15 och 19. Lägsta antal poäng 6 och maxpoäng 24. 

 

VAS-Visuell Analog Skala. Deltagarna fick skatta sin aktuella grad av oro/ångest 

respektive nedstämdhet/depression på en skala 1-10, där 1 innebar ingen oro eller 

nedstämdhet alls, och 10 betydde maximal oro eller nedstämdhet. Dessa skattningar gjordes 

vid 2 olika tillfällen under proceduren. 

Deltagarna ombads även att skatta hur pass väl de lyckats följa instruktionerna vilket 

gjordes i samband med första övningsexemplet och vid testsituationens avslut. 

Skattningsskalan var graderad mellan 1-10, där 1 innebar låg instruktionsföljsamhet och 10 

hög instruktionsföljsamhet. 

  

Tankelistning (Cacioppo & Petty, 1981). Tankelistning är en metod som syftar till 

att värdera de kognitioner som är associerade med ett visst affektivt tillstånd. Deltagarna fick 

instruktionen: ”skriv ned vilka tankar som far igenom ditt huvud just nu ...”. De instruerades 

vidare att skriva ned varje enskild tanke för varje ruta i formuläret. Deltagarna uppmanades 

att beskriva tankar snarare än att formulera kommentarer. Därefter fick deltagarna själva 

värdera varje tanke som positiv, negativ eller neutral (+/-/0). 

Även testledarna gjorde en värdering (+/-/0) av deltagarnas tankelistning. Värderingen 

genomfördes oberoende av varandra.  Detta gjordes för att eliminera risken att eventuella 

skillnader i ingångsvärden gällande deltagarnas olika grad av ångest och nedstämdhet skulle 

påverka utfallet av värderingarna.  
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Instrument för självfokusinduktion (Hoeksema & Morrow, 1993). I den här 

studien har vi som förlaga använt Hoeksema & Morrows ruminationsuppgift för att påverka 

testdeltagarnas uppmärksamhet och för att inducera de två olika självfokusen. Båda 

induktionsinstrumenten är på 28 meningar och beskriver samma sensationer och symptom 

men inleds med olika instruktioner. Deltagarna fick 8 minuter på sig att tyst läsa igenom och 

listan. Instruktionen för det upplevelsebaserade självfokuset var: ”Försök att göra ditt bästa 

att under några minuter tänka på det som står på följande sidor: Läs varje mening långsamt 

och tyst för dig själv. Fokusera din uppmärksamhet på varje upplevelse som meningarna ger. 

Koncentrera dig på din upplevelse och försök att hitta en bild, några ord eller meningar som 

bäst beskriver din upplevelse”. Det analytiska självfokuset induceras med instruktionen: 

”Försök göra ditt bästa att under några minuter tänka på det som står på följande sidor: Läs 

varje mening långsamt och tyst för dig själv. När du läser meningarna koncentrera dig på vad 

de betyder för dig, vilka orsakerna kan vara, vilka konsekvenserna kan bli. Ta dig tid att 

koncentrera dig på varje mening för att försöka begripa och förstå innebörden av den”. 
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2.5 Procedur 

  Inledningsvis bedömdes deltagarna uppfylla kriterierna för hälsoångest enligt DSM-

IV av aktuell läkare eller behandlare som remitterade patienten till studien. Innan 

undersökningen/testsituationen genomfördes utfördes en screening med SCID-I av 

testledarna, som båda har lång erfarenhet och vana av att bedöma psykiatrisk problematik, för 

att säkerställa aktuell diagnos. Deltagarna fick sedan muntlig och skriftlig information om 

bakgrund till undersökningen samt gav sitt skriftliga samtycke till att delta i studien. Därefter 

administrerades skattningsformulär HAI och BDI. Testledaren gick tillsammans med 

deltagaren igenom svaren på HAI som ett sätt att provocera hälsoångestproblematiken. 

Deltagaren fick fylla i skattningsformulär AnTI samt skatta grad av oro och depression på en 

10-gradig skala. 

  Därefter ombads deltagarna att under 2,5 minuter lista sina tankar i ett 

tankelistningsformulär, en tanke per ruta. De uppmanades att vara så ärliga som möjligt. 

Sedan skattade deltagarna varje tanke som positiv, negativ eller neutral (+/-/0). Nästa moment 

innebar en övningsuppgift där varannan deltagarna fick följa en instruktion med syfte att 

inducera analytiskt självfokus och varannan deltagare fick en instruktion med syfte att 

inducera upplevelsemässigt självfokus. Deltagarna fick skatta hur väl de upplevde att de 

kunde följa instruktionen på en skala mellan 1-10. Därpå ombads de att följa samma 

instruktion som de nyss fått och under 8 minuter läsa en lista med 28 beskrivningar av 

sensationer och symptom. Läsningen avslutades med en förnyad tankelistning, skattning av 

varje tanke (+/-/0) samt skattning av oro och nedstämdhet. Avslutningsvis skattade deltagarna 

än en gång hur väl de upplevt att de kunde följa instruktionen. 

Sessionen avslutades med en debriefing där de som medverkat fick möjlighet att ställa 

frågor om studien, proceduren och de tankar/emotioner som väckts. Tidsåtgången beräknades 

till ca 70 minuter. 
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RUM-studien Hälsoångest Procedur och design  

01. Parvis randomisering till grupp tid  

02.  Inledande information och informerat samtycke 5  

03. Insamling av bakgrundsdata 5  

04.  Premätningar: HAI och BDI 15  

05. Genomgång HAI 5 30 

06.  Mätning AnTI 5  

07. Time 1   

 a. Skattning av ”oro” och ”nedstämdhet” VAS 2,5  

 b. Tankelistning TL-1 2,5 45 

08.  Självfokusinduktion   

 a. Grupp USF b. Grupp ASF   

  i Instruktion och övning i Instruktion och övning 5  

  ii Manipulation Check VAS ii Manipulation Check VAS 1  

  iii Testomgång iii Testomgång 8 60 

09. Time 2.   

 a. Tankelistning TL-1 2,5  

 b. Skattning av ”oro” och ”nedstämdhet” VAS 2,5  

 c. Manipulation Check VAS 1  

10. Debriefing 3 70 

  

Figur 2: Procedur 
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3. Resultat 
Denna studie är en jämförelse mellan två kognitiva förhållningssätt, analytiskt 

självfokus (ASF) och upplevelsebaserat självfokus (USF). Vi har som statistisk analys valt 

variansanalys i form av mixed ANOVA (Analysis of variance). En ensidig 

signifikanstestning användes vid samtliga hypotestestningar då hypoteserna är riktade. 

Resultatdelen inleds med att presentera beskrivande statistik för att se hur jämförbara de två 

grupperna ASF och USF är. Sedan följer den analytiska statistiken i form av variansanalys av 

effekterna av sinnesstämning, effekterna av tankeinnehåll och korrelation mellan 

instruktionsföljsamhet och antal tankar. 

 

3.1 Beskrivande data avseende psykometriska värden före manipulation 

I Tabell 1 visas beskrivande data av deltagarna avseende psykometriska mått före 

manipulationen av självfokus, ASF och USF.  Inga signifikanta skillnader påvisades mellan 

grupperna avseende ålder, HAI, eller AnTI. Vid skattningarna med BDI-II fann vi en tendens 

till högre depressivitet i gruppen ASF jämfört med USF. En signifikant skillnad fanns mellan 

grupperna avseende värdena för första skattningen av ångest (Å1) och första skattningen av 

nedstämdhet (N1), där gruppen ASF hade signifikant högre ångestnivå och nedstämdhet än 

USF.  Könsfördelningen mellan grupperna var 8 kvinnor och 7 män i ASF samt 10 kvinnor 

och 5 män i USF. Grupperna ASF och USF är därmed att betrakta som likvärdiga, gällande 

ålder och totalresultaten vid den initiala mätningen på skattningsformulären HAI, BDI-II, 

AnTI men skiljer sig åt med avseende på skattningarna av ångest och nedstämdhet. 
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Tabell 1: Beskrivande data avseende psykometriska värden före manipulation 

 
Analytiskt självfokus Upplevelsebaserat självfokus t-test a 

  
M   SD M    SD t(28)    p 

Ålder 38.73  6.85 45.47 17.49  1.39  .18 

HAI 47.60  6.31 44.93 7.42  1.06  .30 

BDI-II 14.80  9.50 9.07 7.20  1.86  .07 

AnTI 15.87  3.38 15.07 3.94  .60  .56 

Å1 5.33  2.26 3.00 1.41  3.39  .00 

N1 4.20  2.31 2.40 1.18  2.69  .01 

HAI= Health Anxiety Inventory; BDI-II= Beck Depression Inventory second edition;  
AnTI: Anxious Thought Inventory, delskala hälsa; Å1=första skattning av ångest;  
N1= första skattning av nedstämdhet;  
a Tvåsidigt test 
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3.2 Effekter på sinnesstämning  

Tabell 2 visar deltagarnas ångest- och nedstämdhetsskattningar före och efter de olika 

självfokusinduktionerna. För att testa hypotes 1 genomfördes ett par 2 (Betingelse: analytiskt 

och upplevelsebaserat självfokus) x 2(Mättillfälle: Före och efter induktion av självfokus) 

mixed ANOVA´s avseende sinnesstämning (ångest respektive nedstämdhet). Avseende 

ångest visade analysen att det fanns en signifikant interaktionseffekt mellan mättillfälle och 

grupp, F(1,28) = 4.90, p = .02.   En analys med parvisa t-test visade att signifikansen härrörde 

från gruppen ASF, t(14)=3.52, p=.02. Resultatet innebar att deltagarnas ångest minskade vid 

inducering av ASF, vilket går tvärtemot hypotes 1. Avseende skattningarna av nedstämdhet 

kunde ingen signifikant interaktionseffekt påvisas.  

 

Tabell 2: Deltagarnas ångest- och nedtämdhetsskattningar före och efter inducering av 
analytiskt och upplevelsebaserat självfokus 
 

  Analytiskt 
självfokus   Upplevelsebaserat 

självfokus  Analyser 

 Före  Efter  Före  Efter   
 M SD  M SD  M SD  M SD  F df p 
 

Å 
 

5.33 2.26  4.13 1.92  3.00 1.41  3.13 2.13  4.90 1.28 0,02 

 
N 
 

4.20 2.31  3.53 1.92  2.40 1.18  2.07 .96  1.13 1.28 0,15 

Före= skattning före inducering av självfokus; Efter= skattning efter inducering av självfokus; 
Å=Ångest; N=Nedstämdhet 
 
  



 
 

23 

 

3.3 Effekter på tankeinnehållet  

För att mäta skillnaden mellan deltagarnas tankeinnehåll och förändring avseende 

antal tankar användes metoden tankelistning före och efter inducering av de olika 

självfokusen. Direkt efter de båda tankelistningarna fick deltagarna värdera varje tanke som 

negativ, positiv eller neutral. För att testa hypoteserna 2 och 3 utförde vi för varje variabel i 

Tabell 3 en 2 (Betingelse: analytiskt respektive upplevelsebaserat självfokus) x 2(Mättillfälle: 

Före och efter induktion av självfokus) mixed ANOVA´s med syfte att analysera effekterna 

av induktioner med ASF och USF på deltagarnas tankeinnehåll. I motsats till vad vi förväntat 

oss fann vi ingen signifikant interaktion mellan grupp och mättillfälle avseende tankelistning 

vare sig gällande negativa tankar (Neg), F(1,28) = 0.72, p = .20, neutrala tankar (Neu), 

F(1,28) =0.23, p =. 32 eller positiva tankar (Pos), F(1,28) =0.97, p =.17. 

 

Tabell 3: Effekter av deltagarnas tankeinnehåll före och efter inducering av analytiskt och 
upplevelsebaserat självfokus 
 

  Analytiskt 
självfokus   Upplevelsebaserat 

självfokus  Analyser 

 Före  Efter  Före  Efter   
 M SD  M SD  M SD  M SD  F df p 
 

Neg 
 

3.60 1.68  2.60 2.39  3.00 1.93  1.67 1.68  0.72 1.28 .20 

 
Neu 

 
0.93 0.80  1.53 1.46  0.87 0.99  1.27 1.67  0.23 1.28 .35 

 
Pos 

 
1.67 2.09  2.67 2.66  1.67 1.72  3.33 3.40  0.97 1.28 .17 

Före= tankelistning före självfokusinduktion; Efter= tankelistning efter självfokusinduktion; 
Neg=negativa tankar; Neu= neutrala tankar; Pos= positiva tankar 
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Utöver deltagarnas värderingar gjorde även testledarna i efterhand en värdering av 

tankarnas valenser. Värderingarna genomfördes oberoende av varandra. Därefter summerades 

de båda oberoende värderingarna till en variabel för varje valens (NegOB, NeuOB, PosOB ). 

Observerad interbedömarreliabilitet mellan testledarnas värderingar var mycket hög gällande 

positiva tankar, (Chronbach´s alfa = 0.938), tillräckligt god gällande negativa tankar (alfa= 

0.861) men avseende neutrala tankar fann vi en svagare interbedömarreliabilitet (alfa = 

0.669).   

Mixed ANOVA analyser av deltagarnas tankar, vars valenser skattats av oberoende 

bedömare (se tabell 4) uppvisade inte heller några signifikanta interaktionseffekter. Ett något 

förändrat resultat framkom emellertid med en mixed ANCOVA analys av de oberoende 

värderingarna, där första skattningen av ångest (Å1) och nedstämdhet (N1) använts som 

kovariater. En signifikant interaktion påvisades med avseende på NeuOB, [F(1,26)=3.30, 

p=0.04.] som stämmer med hypotes 2, d.v.s. att USF medför ett större antal neutrala tankar 

jämfört med ASF.  Resultatet har en måttlig statistisk kraft, (observed power = 0.417). 

Gällande PosOB finns en tendens till signifikans [F(1,26)=1.85, p=0.09.] där  resultatet går i 

motsatt riktning avseende hypotes 2, dvs att inducering av ASF ger ett större antal positiva 

tankar jämfört med USF.    

 

Tabell 4: Effekter av deltagarnas tankeinnehåll (oberoende värderingar) före och efter 
inducering av analytiskt och upplevelsebaserat självfokus 
 

  Analytiskt  
självfokus 

  Upplevelsebaserat 
självfokus 

 Analyser 

 Före  Efter  Före  Efter   
 M SD  M SD  M SD  M SD  F df p 
 
NegOB 
 

3.87 1.42  3.07 2.25  3.13 1.89  2.03 1.52  .28 1.26 .30 

 
NeuOB 
 

1.07 1.18  1.13 1.33  1.07 1.03  1.63 1.48  3.30 1.26 .04 

 
PosOB 
 

1.27 1.83  2.93 2.83  1.27 1.50  2.67 3.21  1.85 1.26 .09 

Före= tankelistning före självfokusinduktion; Efter= tankelistning efter självfokusinduktion; 
Neg=negativa tankar; Neu= neutrala tankar; Pos= positiva tankar; OB=oberoende bedömare 
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Deltagarnas följsamhet av instruktionen mättes vid två tillfällen, första gången efter 

ett övningsexempel och sedan efter att respektive självfokus inducerats.  Skattningsskalan var 

graderad från 1 till 10, där 1 betydde att man inte alls lyckades följa instruktionen och 10 att 

man lyckades följa instruktionen mycket bra. Skattning av instruktionen som gjordes efter 

självfokusinduceringen visade att deltagarna skattade som lägst 3 och som högst 10, vilket 

indikerar både låg och hög instruktionsföljsamhet. Ingen signifikant skillnad fanns mellan 

gruppernas medelvärden; ASF, M=6.80; USF, M=7.60; t(28)=1.12, p=.14. Även beräkning 

av medianen i de båda grupperna utfördes; ASF, Md=6; USF, Md=8, vilket innebär att ASF 

har något lägre skattningar på instruktionsföljsamheten. 

För att se om det fanns något samband mellan följsamheten av instruktionen och 

förändringen (beräknat genom att subtrahera tankelistningsvärdet uppmätt före med värdet 

för tankelistning uppmätt efter induktionen) i antalet tankar efter inducerat självfokus, gjordes 

korrelationsanalyser för respektive självfokus, USF och ASF. Både deltagarnas värderingar 

av tankeinnehåll och de oberoende värderingarna redovisas. I tabell 5a redovisas hur 

följsamhet av instruktionen påverkar antalet negativa, positiva och neutrala tankar vid 

inducering av USF. Här påvisades inga signifikanta samband. I tabell 5b framkommer dock 

ett annat resultat som visar att det finns ett signifikant samband mellan följsamheten av 

instruktionen och en ökning av negativa tankar vid inducering av ASF. Signifikansen gäller 

både för deltagarnas värderingar (p=.02) och de oberoende värderingarna (p=.01).  Det finns 

även ett signifikant samband mellan följsamhet av instruktionen och en minskning av positiva 

tankar vid inducering av ASF avseende de oberoende värderingarna (p=.02). Således går en 

del av resultatet i linje med vad vi förväntat oss avseende hypotes 2 och 3, d.v.s. att ASF 

leder till ett större antal negativa tankar och en minskning av positiva tankar. 
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Tabell 5a. Korrelationer mellan instruktionsföljsamhet efter självfokusinduceringen och 
förändringar i antalet tankar, före och efter induktion av upplevelsebaserat självfokus (USF)a 
 

  Upplevelsebaserat självfokus 

Instruktionsföljsamhet 2 TLneg TLpos TLneu 

Deltagare 0.36 -0.35 0.11 

Oberoende 0.38 -0.35 0.16 

* p ≤ .05, 
a Två-sidigt test  
TL= tankelistning; neg= negativa tankar; pos=positiva tankar; neu= neutrala tankar  
  

  

 
Tabell 5b. Korrelationer mellan instruktionsföljsamhet efter självfokusinduceringen och 
förändringar i antalet tankar, före och efter induktion av analytiskt självfokus (ASF) a 

 
 

Analytiskt självfokus 

Instruktionsföljsamhet 2 TLneg TLpos TLneu 

Deltagare 0.55* -0.42 -0.07 

Oberoende 0.59* -0.54* 0.24 

* p ≤ .05,  
a Två-sidigt test  
TL= tankelistning; neg= negativa tankar; pos=positiva tankar; neu= neutrala tankar 
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4. Diskussion 
 

Tidigare forskning har påvisat vikten av att differentiera mellan upplevelsebaserat och 

analytiskt självfokus. Watkins och Teasdale (2004) fann att upplevelsebaserat självfokus 

minskade autobiografiska minnen vid depression. Vassilopoulos (2008) bekräftade att 

upplevelsebaserat självfokus ledde till minskad ångest och ökning av positiva tankar vid hög 

social ångest. McManus m.fl. (2012) påvisade att MBCT ledde till färre symtom gällande 

häsloångest. Tyvärr har denna studie inte kunnat bekräfta betydelsen av att skilja mellan de 

olika självfokusen.  

Syftet med denna studie var att undersöka effekterna av analytiskt (ASF) och 

upplevelsebaserat självfokus (USF) vid hälsoångest, avseende upplevd ångest och 

nedstämdhet samt skillnader i tankeinnehåll. Hypoteserna var följande; (1) att ett 

upplevelsebaserat självfokus ger minskad upplevelse av ångest och nedstämdhet än vid 

analytiskt självfokus, (2) att ett upplevelsebaserat självfokus medför en ökning av positivt 

eller neutralt tankeinnehåll jämfört med analytiskt självfokus och (3) att ett upplevelsebaserat 

självfokus resulterar i mindre negativt tankeinnehåll än vid ett analytiskt självfokus.  

Testresultaten påvisade att grupperna var jämförbara avseende ålder och 

psykometriska värden på HAI och AnTI. Vid skattningarna på BDI-II fanns en tendens till att 

gruppen ASF hade högre värden. De genomsnittliga värdena för BDI-II var emellertid låga i 

båda grupperna och indikerade lindrig depression (ASF) och minimal depression (USF). Det 

fanns dock en signifikant skillnad mellan grupperna som visade att gruppen ASF hade högre 

ångest- och nedstämdhetsskattningar vid baslinjemätningen än USF vilket möjligen kan ha 

påverkat resultatet.  

Efter inducering av de båda självfokusen visade resultaten att ASF ledde till 

signifikant minskad ångest, vilket går emot hypotes 1. Med tanke på att gruppen ASF hade en 

signifikant högre skattning av ångest jämfört med gruppen USF kan man spekulera kring om 

minskningen av ångest beror på en “naturlig nedgång” eller om manipulationen hos 

deltagarna i ASF lett till ett fokusskifte som gav minskad ångest och katastrofiering kring 

fysiska symtom.  
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Ingen signifikant skillnad kunde uppvisas avseende de depressiva symtomen mellan 

de olika grupperna. Detta överensstämmer med resultaten i Watkins och Teasdales (2004) 

samt Vassilpoulos´ (2008) studier som inte heller uppvisade några effekter på depressiv 

sinnesstämning.      

Gällande deltagarnas värdering av tankeinnehåll framkom ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna. Vid analys av de oberoende värderingarna av tankeinnehåll kunde däremot 

en signifikant skillnad påvisas gällande en ökning av neutralt tankeinnehåll vid USF jämfört 

med ASF, vilket delvis bekräftar hypotes 2. Det fanns även en tendens där resultaten gick i 

motsatt riktning där positivt tankeinnehåll ökade vid ASF jämfört med USF, vilket delvis 

motsäger hypotes 2.  

När vi undersökte sambandet mellan följsamhet av instruktion och förändringar i 

antalet tankar efter inducerat självfokus framkom inga signifikanta samband avseende USF, 

varken gällande deltagarnas skattningar eller de oberoende skattningarna.  Vid hög grad av 

instruktionsföljsamhet hos deltagarna påvisades däremot en signifikant förändring vid 

inducering av ASF som uppvisade ett större antal negativa tankar och en minskning av 

positiva tankar. Resultatet är intressant då detta indikerar att den ruminativa effekten förstärks 

av ASF när följsamheten av instruktionen är hög. Vid inducering av USF däremot, skedde 

ingen ökning av negativa tankar bland deltagarna med hög följsamhet av instruktionen. Detta 

kan betyda att den ruminativa processen stannar upp. Man kan spekulera kring om det 

upplevelsebaserade självfokuset ger effekter hos deltagarna som återspeglar ett mindfullt 

förhållningssätt och innebär en perspektivförändring till en medveten närvaro. I denna studie 

är sambandet dock för svagt för att slå igenom i tankelistningen vilket troligtvis 

sammanhänger med att antalet deltagare i studien är för begränsat. Resultatet ger en antydan 

om att USF kan vara ett sätt att bryta rumination på vilket i så fall delvis bekräftar hypotes 2 

och 3. I McManus (2012) studie fick deltagarna som erhöll MBCT i kombination med 

traditionell psykologisk behandling klart färre symtom på hälsoångest både direkt efter 

behandlingen men även i samband med 1-årsuppföljning. Detta talar för att när individen blir 

tränad i mindfullt förhållningssätt ökar följsamheten till metoden varpå resultaten blir 

tydligare och leder till symtomlindring. 
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Resultatet gällande skillnaderna mellan de båda grupperna kan även ha påverkats av 

gruppernas olikheter vid baslinjemätningen eftersom deltagarna i USF troligtvis inte 

påverkades i samma utsträckning, eftersom gruppen redan hade lägre ångest och nedstämdhet 

än deltagarna i ASF. I Vassilopoulos (2008) studie framkom en liknande tendens där gruppen 

med hög social ångest fick tydligare resultat än gruppen med låg social ångest.  

Sammantaget är resultaten svaga och något motstridiga. Ingen av hypoteserna kunde 

bekräftas. Det framkommer inte heller någon genomgående systematisk tendens som styrker 

eller motsäger hypoteserna.  

 

4.1 Metodologiska överväganden 

Behandlingen för hälsoångest utfördes som en ensessionsbehandling. Det, 

sammantaget med att de två grupperna användes som varandras kontrollgrupper minimerar 

riskerna att effekterna är slumpmässiga eller okontrollerbara. Då deltagarna randomiserades 

till respektive självfokus elimineras urvalsbias. Deltagarna har inte varit informerade om 

förväntade effekter eller hypoteser vilket minimerar påverkan av social önskvärdhet. 

Mätningar gjordes före och efter självfokusinduktionerna för att säkerställa att 

effekterna verkligen härrörde från respektive självfokus. 

 

Inklusionskriterierna var generösa och exklusionskriterierna var relativt få vilket kan 

ha bidragit till att urvalet hade stor variation avseende samsjuklighet, tidigare erfarenheter av 

mindfulness och olika förmåga att ta till sig instruktioner.  Eftersom deltagarna rekryterades 

ur en stor grupp av patienter, via 2 vårdcentraler, bedöms urvalet representera en klinisk 

relevant patientgrupp.  
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Rekryteringen av deltagarna till studien komplicerades av att patienterna visade sig 

vara svåra att identifiera eftersom de ofta söker för andra problemområden såsom fysiska 

symtom och oro för somatiska sjukdomar. Vår uppfattning är att många individer med 

hälsoångest blir bedömda och utredda för den somatiska problematik de söker för och att man 

generellt inte problematiserar oron för att bli sjuk. Vidare nöjer sig patienter med hälsoångest 

ofta med den tillfälliga försäkran de får och identifierar inte problematiken som psykologisk 

varpå de sällan remitteras till någon psykologisk behandling.  

Inledningsvis användes HAI och i viss mån även AnTI för att aktivera deltagarnas 

rädslostrukturer.  Därefter skattade deltagarnas grad av ångest och nedstämdhet. Skattningen 

upprepades efter inducerat självfokus. I gruppen ASF sjönk båda värdena. I gruppen USF 

ökade ångest något och nedstämdhet minskade. Då ingen skattning av sinnesstämning gjordes 

innan manipulation med HAI är det svårt att dra helt säkra slutsatser om i vilken grad 

rädslostrukturerna aktiverades. Ytterligare en skattning av sinnesstämning i början av 

sessionen hade kunnat ge ett säkrare resultat gällande huruvida sinnesstämningen påverkades. 

I studien används två mätmetoder för effektmätning, grad av ångest och nedstämdhet 

samt tankelistning. Den första metoden är en allmänt förekommande och väl beprövad 

mätmetod för förändringar avseende sinnesstämning där man graderar ångest och 

nedstämdhet på en skala från 1-10. Tankelistning är en metod för att mäta tankeinnehåll och 

utvecklades av Cacioppo och Petty (1981). Metoden är utvärderad och har använts i många 

studier, exempelvis Nilsson et al., 2012; Vassipopoulos, 2008 m.fl., för att belysa de 

kognitiva strukturer som ligger till grund för olika kliniska problem. Vi kunde märka att 

variationen mellan deltagarnas sätt att utföra tankelistningen var stor. Några hade svårt för att 

formulera meningar och fastnade i prestation gällande uttryckssätt, någon listade enstaka ord, 

andra skrev flödigt om aktuella tankar. Eftersom kunskapen om deltagarnas färdigheter och 

brister var begränsad är det svårt att uttala sig om vad skillnaderna i att ta sig an uppgifterna 

berodde på.  
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Induktionen av de olika självfokusen bygger på en instruktion i förhållningssätt. 

Denna har framgångsrikt använts vid tidigare studier bl.a. på depression (Watkins & 

Teasedale, 2004) och social fobi (Vassilopoulos, 2008). Det är en metod som kräver både 

förståelse och engagemang för uppgiften och skiljer sig i svårighetsgrad jämfört med att fylla 

i skattningsskalor eller självskattningsformulär. Båda självfokusen, men särskilt det 

upplevelsebaserade, kräver övning för att kunna tillämpas ändamålsenligt och ge effekt på 

sinnesstämning och kognitioner. För att öka sannolikheten för att deltagarna skulle följa 

instruktionen fick deltagarna göra en övningsuppgift. Troligtvis var det, trots 

övningsuppgiften, för en del deltagare allt för svårt att hålla koncentration och fokus på 

uppgiften vilket också variationen gällande följsamheten visar. 

Eftersom instruktionsföljsamheten varierade kan man fundera om det är en del av 

förklaringen till de begränsade och något motsägelsefulla resultaten. Frågan är om deltagarna 

behövt öva mer på de olika förhållningssätten för att resultatet skulle ge en ökad 

tillförlitlighet. Vi noterade även att tankelistningen var svår för en del deltagare att utföra. 

Möjligen kan en del deltagare ha hamnat i prestation och osäkerhet kring vad de skulle skriva 

i tankelistningen. Exempelvis fick vi kommentarer om att “det står still i huvudet”, “vad är 

meningen att jag ska skriva”. Deltagarnas värderingar vid tankelistningen väckte frågan om 

skillnaderna vid baslinjemätningen avseende depressiva symtom och förhöjd ångest kunde ha 

påverkat deltagarnas svar. Detta var anledningen till att oberoende skattningar av 

tankelistning utfördes som ett sätt att minimera att svaren i för hög grad färgades av 

deltagarnas initiala stämningsläge.  
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I studien av Nilsson, Lundh och Viborg (2012) använde man sig av en cross-over 

design där deltagarna randomiserades till två grupper. Ena gruppen inducerades först till ASF 

och därefter till USF och andra gruppen inducerades till självfokusen i omvänd ordning. 

Därmed fick deltagarna tillgång till båda förhållningssätten. Det fanns dock nackdelar med att 

inducera två olika självfokus vid samma tillfälle. Istället för en cross-over design valde vi 

istället att randomisera deltagarna i par. I denna studie fick deltagarna därmed endast tillgång 

till ett av självfokusen. Med tanke på att ASF förväntades ge fler negativa tankar samt ökad 

ångest och nedstämdhet kan det finnas anledning till att reflektera över huruvida det var ett 

oetiskt upplägg. I undersökningen fick alla deltagare i slutet av sessionen debriefing där de 

fick tillfälle att ställa frågor och berätta om sina upplevelser men även information om 

hypoteserna bakom de olika självfokusen. Detta gjordes för att deltagarna skulle lämna 

testsituationen lugna/neutrala och för att de skulle få information om förekomsten av olika 

självfokus. Eftersom inducering av självfokus vid ett tillfälle inte förväntas ge några 

långsiktiga negativa effekter bedömdes den oetiska aspekten som ringa. 

 

4.2 Studiens styrkor och begränsningar 
  En styrka i studien är att proceduren har varit okomplicerad att följa och utesluter i 

hög grad behandlingsbias trots att flera terapeuter utfört behandlingen. Då studien 

genomfördes som en ensessions behandling bedöms risken som ringa för att faktorer såsom 

placeboeffekter och avbrott skulle störa eller påverka studien. Nackdelarna vid 

ensessionsbehandlingar är däremot att eventuella resultat inte går att följa upp och det finns 

begränsade möjligheter att öva på instruktionerna, såsom självfokusinduktionerna. Eftersom 

deltagarna parvis randomiserats till respektive betingelse har det inte funnits någon 

kontrollgrupp som stått på väntelista eller som fått tillgång till annan behandling. Detta 

minskar risken för kompensatorisk utjämning, demoralisering och rivalitet. 

En svaghet i studien har varit ett litet urval på 30 individer med 15 personer i varje 

grupp vilket minskar tillförlitligheten och ger låg statistisk power. Det kräver en försiktighet 

gällande att dra för långtgående slutsatser. För att öka tillförlitligheten avseende resultaten 

skulle det behövas forskning med ett större urval. 
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4.3 Förslag till framtida forskning 

Studien hade kunnat förbättras genom att utveckla självfokusteknikerna. Ett möjligt 

framtida forskningsförslag skulle kunna vara inriktat på förbättrad självfokusinducering. Man 

skulle kunna låta deltagarna öva sig på respektive självfokus under en session innan 

undersökningen genomfördes för att på så sätt öka tillförlitligheten till att det sker en 

differentiering mellan självfokusen. 

  Tidigare forskning visar att rumination klart ökar negativa symtom både avseende 

depression och vid olika typer av ångestproblematik. Det finns även en hel del forskning som 

bekräftar att mindfulness är ett hjälpsamt förhållningssätt vid depression och olika 

ångesttillstånd. Eftersom det inte är etiskt försvarbart att i den ena gruppen öka inlärningen av 

analytiskt självfokus vore det intressant att istället undersöka hur en kompletterande 

mindfulnessbehandling skulle påverka utfallet av traditionell KBT-behandling vid 

hälsoångest. 

 

4.4 Slutsatser 
Resultaten i denna studie har inte kunnat bekräfta någon av hypoteserna. Studien 

belyser att vid hög grad av följsamhet gällande instruktion av självfokus går en del av 

resultaten i riktning mot att bekräfta hypoteserna. I samband med inducering av ASF, ökade 

antalet negativa tankar och minskade antalet positiva tankar, hos de deltagare som hade hög 

grad av instruktionsföljsamhet. Resultatet är dock svagt och man bör vara försiktig med att 

dra för långtgående slutsatser.  

Studien baserades på en ensessionsbehandling och resultaten får värderas därefter.  

En trolig slutsats som kan förklara de uteblivna och något motsägelsefulla resultaten i denna 

studie är att underlaget i form av antalet deltagare är för få. 

Även om denna studie inte kunnat påvisa att upplevelsebaserat självfokus jämfört 

med analytiskt självfokus ledde till mindre upplevd ångest och nedstämdhet eller ett ökat 

positivt tankeinnehåll så visar tidigare forskning på att det är meningsfullt att differentiera 

mellan de olika självfokusen. Det är därför viktigt med fortsatt forskning inom området för 

att främja effektiva behandlingskomponenter vid psykologisk behandling. 
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Bilaga 1: Information om studien 

 

KOGNITIVA METODER VID BEHANDLING AV HÄLSOÅNGEST OCH 
HYPOKONDRI 

 
 
Information om projektet 
 
Bakgrund och syfte 
För att komma tillrätta med besvärande oro och rädsla för sin hälsa - att ha drabbats eller ha 
tankar på att drabbas av en allvarlig sjukdom - kan behandling med Kognitiv Beteendeterapi 
(KBT) hjälpa. Den ges oftast med ett antal olika behandlingstekniker som 
erfarenhetsmässigt visat sig fungera men vi behöver veta mer om de enskilda teknikerna.  
 
I denna undersökning är vi intresserade av att se hur vårt sätt att tänka på hälsan respektive 
sjukdomar påverkar oss. 
 
Förfrågan om deltagande 
Vi har fått veta genom dina svar på det frågeformulär som du fyllt i, eller av din behandlare 
att du har sådana besvär som kan avhjälpas med denna metod och att du är intresserad av 
att delta i undersökningen. 
 
Hur går undersökningen till? 
Vi börjar med att prata om din oro och dina föreställningar och ditt hälsotillstånd som du 
tycker är jobbiga och där du blir orolig eller rädd. Du ska få läsa en lista på symtom och få 
prova ett av två sätt att tänka på dem - antingen ett med vilket du ska försöka analysera 
varför du får din oro/rädsla, eller ett med vilket du försöker uppleva situationer som skapar 
oro eller rädsla. 
 
Hela undersökningen tar ca 1 timme och då har du också fått fylla i ett par frågeformulär och 
gjort några skattningar både före och efter läsningen. 
 
Nackdelar och fördelar? 
Du kan uppleva en viss oro när du läser eftersom du då också kommer att minnas oron eller 
rädslan som är förknippad med din hälsa. Vi ska göra allt för att din oro ska försvinna innan 
du lämnar oss. På sikt kan detta innebära att du blir mindre orolig i kring din hälsa.  
 
Observera att denna enda terapisession inte ska ses som en fullvärdig behandling för 
hälsoångest!   
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Hantering av data och sekretess 
Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 
Du ska därför inte skriva ditt namn någonstans på några frågeformulär – varje frågeformulär 
har i stället ett kodnummer för att göra det möjligt att koppla ihop samma persons svar på 
olika frågeformulär. Dina svar läggs upp i ett dataregister, och resultaten kommer att 
presenteras i en vetenskaplig artikel i form av statistiska data där du som enskild person ej 
kan identifieras. All bearbetning och förvaring av data ska äga rum på dator eller annat 
medium utan anslutning till Internet. Ansvarig för dina personuppgifter är Lunds universitet. 
 
Försäkring och ersättning 
Ordinarie patientförsäkring gäller. Vi kan dessvärre inte ge dig ersättning för ditt deltagande. 
 
Frivillighet 
Du deltar helt frivilligt i undersökningen och kan när som helst, utan särskild förklaring, 
avbryta. Om du avbryter ditt deltagande kommer de uppgifter du lämnat att förstöras 
(avregistreras). Kontakta psykolog Jan-Erik Nilsson (se kontaktuppgifter nedan) för besked. 
 
 
 
 
 
Ansvariga 
Forskningshuvudman 
 Prefekt Per Johnsson, Institutionen för Psykologi, Lunds Universitet;   
 tfn 046-222 00 00; e-post per.johnsson@psyk.lu.se  
Kontaktperson 
 Fil.dr. Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut Jan-Erik Nilsson,  
 Kognio - centrum för  KBT, Lund; tfn 070-2074352;  
 e-post jan-erik.nilsson@kognio.se   
 

  

mailto:per.johnsson@psyk.lu.se
mailto:jan-erik.nilsson@kognio.se
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Bilaga 2: Samtycke 

DITT  SAMTYCKE 
 
 
 
Leg psykoterapeut Jan-Erik Nilsson 
Kognitiva utbildningsenheten i Lund AB 
Tel. 070-2074352 
jan-erik.nilsson@kueab.se 

  

 
 

INFORMATION OM PROJEKTET 
 
Att delta i undersökningen innebär: 
 

- att du under en terapisession får testa en komponent (en metod) som används vid 
kognitiv terapi vid hypokondri, och ge dina synpunkter på hur du upplever detta 
 

- att du besvarar några frågeformulär före och efter terapisessionen  
 

- att alla dina svar behandlas konfidentiellt, och att du därför inte ska skriva ditt namn 
någonstans på dessa frågeformulär – varje frågeformulär har i stället ett kodnummer 
för att göra det möjligt att koppla ihop samma persons svar på olika frågeformulär 

 
- att dina svar på frågeformulären inte kommer att användas till något annat än 

statistiska analyser i vetenskapliga rapporter 
 
Observera att denna enda terapisession inte är en fullvärdig behandling för 
hälsoångest/hypokondri!    
…………………… 
 
Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien, fått tillfälle att ställa frågor och fått 
dem besvarade. 
 
Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att 
ange något särskilt skäl, kan avbryta min medverkan, utan att detta får några negativa 
konsekvenser för mig. 
 
Jag samtycker till att medverka i undersökningen. 
 
Datum_________________ 
 
Namn______________________________________ 
 
Namnförtydligande………………………………………. 
 
Telefon: ____________________________ 

mailto:jan-erik.nilsson@kueab.se
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Bilaga 3: VAS – Skattningsskala avseende oro och nedstämdhet 
 
 
 
 
Hur mycket oro känner du? Ringa in den siffra som stämmer med hur det känns just nu! 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
    Ingen alls                 Extremt mycket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur pass nedstämd ”deppig eller nere” känner du dig?  Ringa in den siffra som stämmer 
med hur du känner dig just nu! 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
    Inte alls                 Extremt mycket 
 
  



 
 

41 

Bilaga 4: VAS – Skattningsskala avseende instruktionsföljsamhet 
 
 
 
 
 
 
Hur pass väl tycker du att du lyckades följa instruktionen? 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
    Inte alls                       Mycket bra 
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Bilaga 5: Instruktion inför tankelistning 
 
 
 
 
Instruktioner TL  
 
 
Vi är nu intresserade av allt som ”far igenom ditt huvud” – dvs vilka tankar du får, vilka 
upplevelser och intryck du får. Vi ber dig skriva ner alla dessa tankar, vare sig de handlar om 
dig själv, om situationen du befinner dig i eller om någon annan person; vare sig är de 
positiva, neutrala eller negativa. Det spelar ingen roll vilket – allt är viktigt!  Bry dig inte om 
stavningen; eller det grammatiska: eller att sätta ut punkter och kommatecken. 
 
 Du kommer att få 2½ minuter på dig att skriva. Vi har med avsikt skapat mer utrymme att 
skriva på än vad vi tror man behöver. Detta för att vara säkra på att var och en får gott om 
plats att skriva ner sina tankar. Så oroa dig inte om du inte fyller hela utrymmet. Bara skriv 
vilka tankar du än får. Vi ber dig vara helt uppriktig och ärlig. Dina svar blir anonyma. 
 
På nästa sida finner du en blankett där du ska skriva ner dina tankar och intryck. Du skriver 
helt enkelt ner din första tanke i den första rutan överst på blanketten, den andra i den andra 
rutan därunder, etc.  Skriv bara en tanke per ruta. Försök vara så kortfattad som möjligt! 
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Bilaga 6: Instruktion inför inducering av analytiskt självfokus 
 
 
Försök göra ditt bästa att under några minuter tänka på det som står på följande sidor. 
 
Läs varje mening långsamt och tyst för dig själv. När du läser meningarna koncentrera dig 
på vad de betyder för dig, vilka orsakerna kan vara, vilka konsekvenserna kan bli. Ta dig tid 
att koncentrera dig på varje mening för att försöka begripa och förstå innebörden av den. 
 

Tänk på: 
de fysiska känslorna i din kropp 
 
Tänk på: 
graden av klarhet i ditt tänkande just nu 
 
Tänk på: 
hur du känner dig inombords 
 
Tänk på: 
hur du reagerar 
 
Tänk på: 
upplevelsen av dina nuvarande känslor  
 
Tänk på: 
dina känslor 
 
Tänk på: 
hur vaken eller trött du är 
 
Tänk på: 
hur pass spänd du är i musklerna 
 
Tänk på: 
hur pass stressad du är i din kropp 
 
Tänk på: 
hur trött eller energisk du känner dig just nu 
 
Tänk på: 
hur pass säker du känner dig 
 
Tänk på: 
hur hoppfullt eller hopplöst det känns för dig 
 
Tänk på: 
dina fysiska förnimmelser 
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Tänk på: 
hur pass motiverad du känner dig just nu 
 
Tänk på: 
hur pass hjälplös du känner dig just nu 
 
Tänk på: 
hur pass lugn eller rastlös du känner dig  
 
Tänk på: 
hur du känner 
 
Tänk på: 
upplevelsen av dina känslor 
 
Tänk på: 
hur ledsen eller glad du känner dig 
 
Tänk på: 
hur det känns i kroppen just nu 
 
Tänk på: 
hur passiv eller aktiv du känner dig 
 
Tänk på: 
hur optimistisk eller pessimistisk du känner dig inför framtiden 
 
Tänk på: 
hur svag eller stark din kropp känns just nu 
 
Tänk på: 
hur avslappnad eller orolig du känner dig 
 
Tänk på: 
hur mycket kontroll du har just nu 
 
Tänk på: 
Ditt nuvarande fysiska tillstånd  
 
Tänk på: 
hur pass snabb eller långsam du är i tanken just nu 
 
Tänk på: 
hur pass beslutsam du känner dig 
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Bilaga 7: Instruktion inför inducering av upplevelsebaserat självfokus 
 
 
Försök göra ditt bästa att under några minuter tänka på det som står på följande sidor. 
 
Läs varje mening långsamt och tyst för dig själv. Fokusera din uppmärksamhet på varje 
upplevelse som meningarna ger. Koncentrera dig på din upplevelse och försök hitta en bild, 
några ord eller meningar som bäst beskriver din upplevelse. 
 

Fokusera din uppmärksamhet på din upplevelse av: 
de fysiska känslorna i din kropp 
 
Fokusera din uppmärksamhet på din upplevelse av: 
graden av klarhet i ditt tänkande just nu 
 
Fokusera din uppmärksamhet på din upplevelse av: 
hur du känner dig inombords 
 
Fokusera din uppmärksamhet på din upplevelse av: 
hur du reagerar 
 
Fokusera din uppmärksamhet på din upplevelse av: 
upplevelsen av dina nuvarande känslor  
 
Fokusera din uppmärksamhet på din upplevelse av: 
dina känslor 
 
Fokusera din uppmärksamhet på din upplevelse av: 
hur vaken eller trött du är 
 
Fokusera din uppmärksamhet på din upplevelse av: 
hur pass spänd du är i musklerna 
 
Fokusera din uppmärksamhet på din upplevelse av: 
hur pass stressad du är i din kropp 
 
Fokusera din uppmärksamhet på din upplevelse av: 
hur trött eller energisk du känner dig just nu 
 
Fokusera din uppmärksamhet på din upplevelse av: 
hur pass säker du känner dig 
 
Fokusera din uppmärksamhet på din upplevelse av: 
hur hoppfullt eller hopplöst det känns för dig 
 
Fokusera din uppmärksamhet på din upplevelse av: 
dina fysiska förnimmelser 
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Fokusera din uppmärksamhet på din upplevelse av: 
hur pass motiverad du känner dig just nu 
 
Fokusera din uppmärksamhet på din upplevelse av: 
hur pass hjälplös du känner dig just nu 
 
Fokusera din uppmärksamhet på din upplevelse av: 
hur pass lugn eller rastlös du känner dig  
 
Fokusera din uppmärksamhet på din upplevelse av: 
hur du känner 
 
Fokusera din uppmärksamhet på din upplevelse av: 
upplevelsen av dina känslor 
 
Fokusera din uppmärksamhet på din upplevelse av: 
hur ledsen eller glad du känner dig 
 
Fokusera din uppmärksamhet på din upplevelse av: 
hur det känns i kroppen just nu 
 
Fokusera din uppmärksamhet på din upplevelse av: 
hur passiv eller aktiv du känner dig 
 
Fokusera din uppmärksamhet på din upplevelse av: 
hur optimistisk eller pessimistisk du känner dig inför framtiden 
 
Fokusera din uppmärksamhet på din upplevelse av: 
hur svag eller stark din kropp känns just nu 
 
Fokusera din uppmärksamhet på din upplevelse av: 
hur avslappnad eller orolig du känner dig 
 
Fokusera din uppmärksamhet på din upplevelse av: 
hur mycket kontroll du har just nu 
 
Fokusera din uppmärksamhet på din upplevelse av: 
Ditt nuvarande fysiska tillstånd  
 
Fokusera din uppmärksamhet på din upplevelse av: 
hur pass snabb eller långsam du är i tanken just nu 
 
Fokusera din uppmärksamhet på din upplevelse av: 
hur pass beslutsam du känner dig 

 
 


