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By: Maria Gillstedt & Elisabeth Svensson 

 
Phobia is often regarded as a female phenomena. In recent years 
scientists have expanded their interest to, besides investigating the 
effects of gender, also to investigate other reasons for ill-health, such 
as socioeconomic status. The purpose of this study is to investigate 
whether gender and SES have an influence on experiences of, 
reactions to and coping with fear. Hollinghead’s four factor index of 
social status is used. The results show significant differences on the 
gender variable, and a positive connection was found. This study is 
based on a questionnaire.  
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Fobier sätts ofta i samband med att vara ett kvinnligt fenomen. På senare 
år har forskare utökat sitt intresse att förutom kön undersöka 
ytterligare en tänkbar orsak till ohälsa. Denna är socioekonomisk 
status, SES. Syftet med vår studie är att undersöka om Kön och SES 
påverkar upplevelsen, reaktion samt hantering av rädsla. Resultatet 
visar signifikanta skillnader, även ett positivt samband gällande 
variabeln kön. En enkätundersökning ligger till grund för studien. Då 
vi avser att undersöka socioekonomisk status utgår vi ifrån 
Hollinghead four factor index of social status.  
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Den samhällsdebatt som förs kring psykisk ohälsa har länge riktats kring kvinnor. En allmän 
uppfattning av fobier är, att det är ett kvinnligt fenomen. Den senaste tiden har social fobi i 
högre grad uppmärksammats i både media och forskning. Undersökningsresultat pekar på att 
13 % av befolkningen kan sägas uppfylla kriterierna för social fobi (Kårer, 1999). Vidare 
beskrivs att denna diagnos är den vanligaste bland de personer som söker till psykiatriska 
öppenvårdsmottagningar och att kvinnor är mer representerade än män. Detta resonemang 
får stöd av Östlin (1996) som anser att ångestsjukdomar som social fobi oftare är 
förekommande bland kvinnor. Forskning kring socioekonomisk status - SES har 
uppmärksammat samband med psykisk ohälsa som förutom kön kan ses som möjlig 
förklaringsfaktor till ohälsa. Flera forskare (Stork, 1999; Sjöberg 2003; Taholee, 2002) har 
funnit skillnader i SES gällande matvanor, tandhälsa och fysisk samt psykisk ohälsa. SES 
innebär enligt Hollinghead (1972) en sammanslagning av ett antal faktorer som inkomst, 
utbildning, yrke och kön. Intresset för ämnet uppkom under en diskussion kring fobier 
utifrån ett könsperspektiv och några frågor ställdes; Hur kommer det sig att kvinnor i olika 
undersökningar påvisar fler rädslor, starkare upplevelser och oftare förekommer bland de 
hjälpsökande inom psykiatrin? Ur resultat från tidigare forskningar inom ämnet framkom en 
intressant vinkling som inte uppmärksammats. Det var att avgränsa psykisk ohälsa mot olika 
rädslor och inte mot en specifik fobi vilket gjorts tidigare. Detta val har sin grund i att fobier 
är ett tillstånd av stark upplevd rädsla som kan hindra individen i dess vardag. Denna 
undersökning vill komma åt olika sorters rädslor vilka i sig kan upplevas starka men som 
inte behöver vara handikappande för individen. Studien innehåller dock förklarings modeller 
för att belysa begreppet fobi. Ytterligare kommer studien att undersöka den bild av 
könsperspektiv som dagens forskning ger inom området och även titta på om SES kan vara 
en ytterligare faktor till påverkan. Ingen tidigare forskning har tittat på om kön och SES 
tillsammans kan ha en påverkan i hur människor upplever, påverkas av, reagerar och 
hanterar sina rädslor. Denna studie syftar till att undersöka om SES och kön påverkar hur 
människor upplever rädsla samt om det kan påverka reaktionen och hanteringen av rädsla. 
          Enligt Dozier (2000) spelar rädsla en stor roll i våra känsloliv och är den mest centrala 
av alla mänskliga emotioner. Den kan variera från lätt oro eller rädsla till ren fasa. Det finns 
människor som aldrig upplever glädje, lycka och njutning under livet men ingen undslipper 
rädslan. Vårt liv påverkas i hög grad av denna känsla likaväl som våra försök att undvika 
den. Rädslan för död, sjukdom, skada, fattigdom och otaliga andra rädslor menar Dozier 
formar de mest vardagliga aspekterna av vår tillvaro. Vad vi äter, hur vi kör bil, var vi väljer 
att arbeta. Vår inställning till rädsla avgör hur våra samhällen byggs upp, om vi litar på 
andra människor, hur vi grundar vår sociala kontroll. Ibland kan denna starkt upplevda 
rädsla komma att utvecklas till en fobi, d v s att rädslan kommer att påverka och hindra 
individen i olika grad i dess vardag. Utan rädsla skulle individen utsätta sig själv för 
livsfarliga situationer.  
          Upplevelse av en okontrollerbar och mycket obehaglig rädsla inför en viss situation 
eller något specifikt stimulus kallas fobi. Rädslan och den associerade fysiologiska 
reaktionen inför risken att stöta på fobi-objektet eller fobi-situationen är starkt överdriven i 
förhållande till det hot objektet egentligen utgör. I själva verket är det stressreaktionen i sig 
som fobikern undviker. Minnet av obehaget från tidigare möten utlöser rädsla att det ska bli 
lika obehagligt igen. En del fobiker går omvägar eller på annat sätt ändrar sina beteenden för 
att undvika fobi-objektet. Fobikern är oftast väl medveten om sitt dilemma, och presenterar 
sig ofta spontant som: ”jag är flygrädd”, ”jag har spindelfobi”, ”min ormfobi förstör mina 
somrar på landet”. Signifikansen avgörs av i vilken grad undvikande beteenden inkräktar på 
livskvalitén, inte av styrkan i det objekt somt utlöser ångesten. (Malmström, 2004; 
Mehlman, 2002 & Öhman, 2002). När en individ lider av en fobi och hamnar i en obehaglig 
situation sker en snabb fysisk reaktion. Det första som händer är att kroppen reagerar på 
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faran – hjärtat slår fortare, pulsen ökar, andningen blir snabbare och oftast djupare. Individen 
börjar skaka, svettas och blir röd i ansiktet. Om situationen inte kräver alla dessa reaktioner 
lugnar kroppen snabbt ner sig. En person som har en stark specifik eller social rädsla vet att 
situationen inte är så farlig men kroppen reagerar ändå (Hellström & Hanell, 2002;  
Mehlman, 2002 & Öhman, 1994). För att ett tillstånd ska betecknas som fobi ”krävs att 
rädslan är mycket stark och överdriven och att man ofta, nästan alltid, försöker undviker att 
hamna i de situationer som individen vet, utlöser rädsla”. (Persson, Lorentzson, E. 
Westling, Svensson 1998). I Diagnostic and Statstical Manual of mental disorders, (DSM 
IV, Forth edition, 1994 görs det skillnad mellan generaliserad social fobi och specifik social 
fobi. Den förstnämnda innebär att man känner sig ångestfylld så snart man vistas bland 
människor. Den andra att man känner ångest i situationer då man ska prestera något medan 
andra tittar på, t ex hålla föredrag. Den sociala fobin yttrar sig främst i olika 
kroppsliga/fysiologiska reaktioner, negativa tankar och känslor samt flykt- och undvikande 
beteenden. I DSM IV finns även kriteriet för specifik fobi (Se bilaga 3) (Kårer, 1999). 
Mehlman (2002) gör en liknande indelning gällande fobier. Specifik fobi innebär en rädsla 
för djur, naturföreteelser som åska, mörker eller att vistas vid eller i/på vatten. En individ 
kan vara rädd för injektioner, d v s ta blodprover på vårdcentralen. En rädsla för specifika 
situationer kan innebära allmänna transportmedel som flyg, åka eller gå över broar eller att 
hellre gå tio trappor för att rädslan för hissen är så stark att man undviker den. Social fobi är 
enligt Mehlman en stark rädsla för en eller flera sociala situationer där personen uppfattar att 
den granskas av andra. Vanliga sociala fobier kan vara formella, hit räknar författaren in 
rädsla att tala inför andra, läsa högt. Informella fobier innebär att individen inte utsätter sig 
för att vistas på platser där fler personer samlas samtidigt. Detta kan innebära festliga 
tillställningar, vilket kan innebära ett obehag att behöva påbörja ett samtal eller känna sig 
observerad av andra. Informell fobi visar sig även  att individen får svårt för att gå i affärer 
eller stå i köer.  
            I studier kring manligt och kvinnligt antyder flera forskare att faktorer som social 
bakgrund, status, utbildning och ålder samverkar med kön och gör kvinnor och män olika. 
Det är mer vanligt att hitta specifika rädslor, som t ex rädsla för djur hos kvinnor än hos män 
i vuxen ålder. De visar även att det råder en jämnare fördelning mellan könen med avseende 
på sociala rädslor men att kvinnor är något mer representerade (Hellström & Hanell, 2000, 
Risberg, 2000 & Öhman 2002). Författarna skriver också att denna skillnad tydliggörs i tidig 
ålder och en möjlig förklaring till detta kan vara att omgivningen behandlar pojkar och 
flickors rädslor på olika sätt. De menar att pojkar uppmuntras att lära sig hantera sina rädslor 
och att trycket på att pojkar skall våga göra saker de är rädda för är större än hos flickor. 
Vidare i deras undersökningar antyds att det finns en större samhällelig acceptans vilken har 
lättare att acceptera rädslor hos flickor. Istället för att uppmuntra flickor att handskas med 
sina rädslor, skyddas de i större utsträckning mot obehag. Detta kan enligt Hellstöm & 
Hanell (2000) vara en bidragande orsak till att det finns fler kvinnor i vuxen ålder som visar 
på specifika rädslor av varierande styrka. Det har uppmärksammats att könsskillnader och 
tidigt negativa faktorer kring beteende av inlärd rädsla kan höra ihop med att barn har 
föräldrars ångest som förebild. Specifika rädslor som djurfobi, blodfobi etc. debuterar 
vanligen i barndomen och modellinlärning kan ligga till grund för överföring av rädslan. 
Barn tar vanligen över moderns oro och troligen har flickor lättare att identifiera sig med 
mödrarna än vad pojkar har. Om så är fallet skulle modellinlärning kunna vara en förklaring 
till att vissa rädslor är vanligare hos kvinnor än hos män i vuxen ålder (Östlin, 1996 & 
Hofmann, 2004).  
          Det ges olika förklaringar på varför det kan finnas skillnader mellan män och kvinnor 
i hur de hanterar sin rädsla. En anledning som studier vill visa är de traditionella 
könsrollerna som vi blir inlärda redan vid tidig ålder. Kvinnor anses vara mer känslomässiga 
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och i högre grad undviker sina rädslor vilket kan medföra att kvinnor lättare kan hamna i 
”offerpositioner”(Hellström & Hanell, 2000; Hofmann, 2004; Turgeon, 1998 & Östlin 
1996). Enligt Turgeon (1998) kan detta fenomen inte i lika hög grad hittas hos männen som 
mer aktivt hanterar sina rädslor. Författaren antyder att männens rädsla ligger i att drabbas 
av fysiska sjukdomar och att deras rädsla inte lika ofta kommer till utryck i den grad som 
hos kvinnorna, d v s att män inte visar sin rädsla öppet. Det är vanligare att se kvinnor skrika 
då de utsätts för sin spindel rädsla än att se en man göra det. Män tenderar att hålla sina 
emotioner under ytan. Deras känslouttryck kommer i vissa fall på annat sätt. Författarna 
antyder att mäns rädsla kan visas i ilska eller om emotionerna hålls undertryckta, uttryckas i 
form av psykosomatiska reaktioner. 
          Moir & Jessel (1989) skriver i sin undersökning att det kan finnas olikheter mellan 
kvinnor och mäns hjärnor. De menar att bearbetning av information kan ske på olika sätt 
mellan män och kvinnor, vad gäller varseblivning, värderingar och i beteendet. De antyder 
att det kan ligga biologiska orsaker bakom skillnaderna mellan könens uppfattning och 
upplevelse av utifrån kommande stimuli som får individer att reagerar på olika sätt.  
           Flera forskare har funnit starka samband mellan människors sociala position och 
graden av ohälsa. Resultatet av dessa studier visar att ett sämre hälsotillstånd, ängslan, oro 
eller ångest är betydligt vanligare bland personer i arbetaryrken än bland tjänstemän på 
mellan och högre nivå (Östlin, 1996; Boström & Nykvist, 2004). Social fobi är vanligare 
bland kvinnor och bland personer som tillhör den lägre socioekonomiska statusen (SES) 
(Patell, 2002 & Hofmann 2004).  
          Den forskning som är gjort inom ämnet fokuserar på oftast en fobi, dess uppkomst och 
på vilka terapeutiska metoder som kan användas för att lättare hantera denna. Vinklingen 
inom ämnet har även ett könsperspektiv som framhäver att kvinnor oftare är representerade 
att drabbas av fobier i varierande styrka. Social fobi är ett populärt forskningsområde i 
tidigare undersökningar.  
          Med studien avses att undersöka den bild av könsperspektiv som dagens forskning ger 
och även titta på om SES kan vara en ytterligare faktor till påverkan. Inför studien valdes att 
inte avgränsa till en fobi. Studien undersöker öppet rädslor hos våra respondenter, vilka inte 
behöver hindra individen i dess vardag. Utifrån detta val används inte begreppet fobier i 
undersökningen utan rädsla.  
 
Syftet är att undersöka om SES och kön påverkar hur människor upplever rädsla samt om det 
kan påverka reaktionen och hanteringen av rädsla. 
 
Frågeställningar; 
• Påverkar kön hur man upplever, hanterar och reagerar på rädsla?  
• Hur påverkar SES upplevelse, reaktion och hantering av rädsla. 
• Finns det ett samband mellan Kön, SES och den upplevda styrkan av rädsla. 

 
 

METOD 
 
Urval 
Utefter svårigheten att hitta respondenter inom olika SES grupper och kön som dessutom 
skulle ha någon form av rädsla eller fobi, gjordes valet att lämna ut den enkät som låg till 
grund för underökningen tills det blivit en mättnad i materialet. D v s att det underlag som 
ligger till grund för studien var tillräckligt stort och att detta var jämnt fördelat för att kunna 
svara på syftet. Studien grundar sig på 131 respondenter varav 64 var män (48,9 %) och 67 
var kvinnor (51,1%). Respondenternas medelålder låg på 35 år. De arbetsplatser som kom 
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ifråga för undersökningen, fanns både inom den offentliga och privata sektorn samt skolan. I 
den privata sektorn och skolan fanns en jämn fördelning mellan könen. Fler kvinnor 
arbetade i den offentliga sektorn. Denna uppdelning av arbetsplatser utjämnade fördelningen 
av män och kvinnor i undersökningen. En jämn fördelning uppnåddes i urvalet. 
 
Instrument 
I och med att denna studie öppet undersöker respondenters rädslor och för att få fler och så 
varierade svar som möjligt gjordes valet att inte använda begreppet fobi utan rädsla. Detta 
öppnade för möjligheten att fångas in rädslor som inte innefattas av tidigare studier där 
begreppet fobi(Se bilaga 3) legat som fokus. 
          Frågeformuläret (se bilaga 1) bestod av 12 stycken frågor samt att svaren var 
uppdelade i fler svarsalternativ. Fråga 1 – 3 behandlade bakgrundsvariabler som kön, 
utbildning och nuvarande sysselsättning. De var en kombination av kryss och öppna 
svarsalternativ Respondenterna fick öppet svara på frågan antal högskolepoäng. Även 
nuvarande sysselsättning besvarades öppet, vilket även kom att gälla fråga 4 vad är du rädd 
för? En sammanslagning av utbildning och yrke enligt Hollinghead blev vår 
undersökningsvariabel SES,socioekonomisk status. Fråga 5 behandlade hur stark 
respondenten upplevde sin rädsla. Styrkan av upplevd rädsla graderades 1-6 där, 6 står som 
högsta tänkbara styrkan av rädsla och 1 den lägsta. Styrkan var en öppen fråga som testades 
separat från de övriga frågeställningarna. Fråga 6 innehöll 6 påståenden som pulsen ökar, 
fjärilar i magen, får svimningskänslor ingick. De påstående fick vidare uppdelning i psykisk 
och fysisk upplevelse. Fråga 7, som innehöll 8 påståenden delas in i reaktion, aktiv och 
undvikande hantering. De innehöll 8 påståenden vilka graderades som fråga 6. Påstående 
som ingick var bl. a jag blir paralyserad, jag skriker, jag går där ifrån, jag kan hantera min 
rädsla på egen hand. Fråga 8 – 10 svarade på frågorna om respondenten sökt hjälp för sin 
rädsla, var samt om de genomgått någon form av terapi. Fråga 11 innehöll 5 fast och ett 
öppet svarsalternativ som svarar på påstående om varför man inte sökt hjälp. Fråga 12 svarar 
på om den eventuella terapin hjälp.  
          De fasta svarsalternativen varierades med en femgradig ordinal skalnivå vilka var 
instämmer helt, instämmer, instämmer delvis, instämmer ej, instämmer inte alls 
genomgående i enkäten. Där Instämmer helt =5 och Instämmer inte alls =1. Enkäten 
innehöll ett antal frågor med öppna svarsalternativ som kategoriserades på förhand för att 
sedan läggas i SPSS.  
          Tillsammans med enkäten fanns ett missivbrev (se bilaga 2). Där förklarades syftet 
med vår undersökning. En redogörelse för hur materialet skulle bearbetas samt med 
information om konfidentialiteten klargjordes samt att deltagandet var frivilligt. I missivet 
uppgavs vart man kunde få tag på undersökningen för att ta del av resultatet.  
 
Tillvägagångssätt 
En pilotstudie utfördes bland ett antal utvalda studenter och anhöriga. Den omfattade 5 
stycken individer som besvarade enkäten. Dessa fick tillfälle att ge kommentarer om det 
fanns oklarheter och ge förslag till förbättringar. Enkäten distribuerades på arbetsplatser 
inom privat och offentlig sektor samt skolor i en västsvensk kommun. Arbetsplasterna 
valdes ut efter bästa förmåga där vi antog att vi skulle få en spridning inom SES grupperna 
och mellan könen för att kunna svara på vårt syfte. Arbetsplatsernas personalchef 
kontaktades via telefon där det antogs vara jämn könsfördelning. Vi informerade om syftet 
med vår studie och en tid bestämdes för enkätutdelning. På några av arbetsplatserna där det 
var svårt att samla personalstyrkan lämnades enkäten till personalchefen för vidare 
distribution.  
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Bearbetning och analys 
Efter att svaren inkommit matades dessa in och resultaten analyserades i SPSS 12.0 for 
Windows. Då våra data är på ordinal skalnivå och starkt snedfördelade gällande SES 
användes icke parametrisk analys. För att göra mellangruppsjämförelser användes Kruska 
Wallis variansanalys och Mann Withney U. Spearmans correlation användes för att 
undersöka samband.  
 

Resultat 
 
Resultatet av denna studie tyder på att kön och SES har betydelse som möjliga 
förklaringsfaktorer till hur människor upplever, reagerar och hanterar sina rädslor.  
Signifikanta skillnader fanns vid test på p<, 05 mellan kön (Tabell 3), SES (Tabell 4) och 
upplevelse av rädsla reaktion samt hantering.  Signifikant resultat enligt Spearmans 
correlationsanalys (p<,01)(Se tabell6) visades sig även mellan hur starkt respondenterna 
upplevde rädsla och hur man reagerar och hanterar rädsla.  
          För att konstatera reliabiliteten av samstämmighet av frågorna i enkäten utfördes 
Cronbachs Alpha test. Psykisk och fysisk upplevelse syftar i denna studie att mäta individens 
subjektiva upplevelse av den rädsla eller det obehag som en situation eller föremål skapar (α 
=.82). Påståenden som ingick under psykisk och fysisk upplevelse var bland annat: pulsen 
ökar, andningen blir påverkad, koncentrationssvårigheter. Reaktion svarar på hur individen 
upplever rädslan, d v s vilka reaktioner respondenten anser sig få. Påståenden som ingick 
var; jag blir paralyserad, jag skriker, jag får panik. Hantering svarar på om individen har en 
undvikande eller aktivt hantering; jag går därifrån, jag utsätter mig inte för sådana 
situationer. Reaktion och undvikande hantering (α =.55). 
 
Av det insamlade materialet kunde utläsas att utbildningsnivå och SES fördelningen var 
följande;  
 
Tabell 1.Bakgrundsvariabler; SES och utbildningsnivå och fördelning mellan kön. 
 antal % Man Kvinna Total 
Grundskola 15 11,5 5 10 15 
Gymnasiet 67 51,1 27 40 67 
Högskola 18 13,7 13 5 18 
Högskoleexamen 31 23,7 19 12 31 
Total   64 67 131 
Låg SES 35 26,7 10 25 35 
Medel SES 78 59,5 43 35 78 
Hög SES 18 13,7 11 7 18 
Total   64 67 131 
   
Gränsen mellan högskola och högskoleexamen lades vid 100 poäng.  
Tabell 1 visar en signifikant skillnad p<,01 att könen är ojämnt fördelade inom SES 
(U= 1673,0,p=,008,n=131) och utbildning ( U=1611,5,p=,008,n=131) Kvinnor tenderar att 
finnas lägre SES och i de lägre utbildningsnivåer. Männen återfinns i medel och hög SES 
samt i de högre utbildningsnivåerna. 
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Skiljer sig rädslor mellan könen? 
Inför analysen delades rädsla in fem grupper vilka var:  
1. Djur. 
2. Sociala rädslor/fobier, under denna kategori hamnar t ex. rädd att tal inför publik. 
3. Familj. Familjekategorin behandlar de svar vilka anger rädsla att det ska hända deras barn 
något, eller andra familjemedlemmar 
4. Sjukdom/handikapp. Under sjukdom och handikapp hamnade de svar om att vara rädd för 
att drabbas av en allvarig sjukdom som cancer, att vara rädd för att bli förlamad eller mista 
någon kroppslig eller mental funktion. 
5. Övrigt. I gruppen övrigt lade vi in svar som extensiella rädslor som rädd för döden. Även 
de rädslor vi inte kunde kategorisera på annat sätt som att vara rädd att återfalla i missbruk. 
          I Tabell 2 visas signifikant resultat p<,05 visades mellan Vad man är rädd för och kön 
(U=1599,0, p=,009,n=131).I studien framkom det att den mest förekommande rädslan/fobi 
var social fobi. Den största skillnaden (se tabell 2) visas i kategorin rädsla för djur där 
Kvinnor (27 st) är mer representerade. I de övriga grupperna ligger könen relativt jämnt 
fördelade. 
 
Tabell 2. Fördelning av rädslor mellan kvinnor och män (Mann Whitney U & Kruska wallis 
variansanalys) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av de 131 deltagande har 13 (9,9 %) sökt för sin rädsla/fobi. Det finns en signifikant 
skillnad (U=1922,0,p=,050,n=13) mellan könen  på frågan har du sökt för din sökt hjälp för 
sin rädsla/fobi. Då vi undersöker hur denna skillnad ser ut finner vi att det är fler kvinnor 
(10) än män (3) som sökt hjälp. 6 av kvinnorna har sökt hos privat psykolog  och genomgått 
terapi och 4 har sökt hjälp via vårdcentral där de angett att de fått medicinering. 1 av de 3 
männen har sökt hjälp hos privat psykolog medan de övriga 2 på vårdcentral. 
Det fanns ingen signifikant skillnad (X2=2,66, p=787, n=131) om man sökt för sin rädsla 
och vilken social statusgrupp man tillhörde. Ingen signifikant skillnad visades mellan könen 
till varför man inte valt att söka hjälp (X2=1675,p=,196,n=131). De påståenden där svaren 
skiljer sig mer är: fler kvinnor har svarat att de väljer att undvika de är rädda för eller inte 
anser sig ha råd med terapi. Fler män har angett att deras rädsla är stark med att den inte 
påverkar deras vardag samt att de anser att de har rädslan under kontroll. 
Utbildningsnivån - Sökt för din rädsla visar heller ingen signifikant skillnad (X2=2,66, 
p=,446, n=131). En slutsats av detta är att det som är av betydelse om individer söker för sin 
rädsla är kopplat till kön. 
 
 
 
 
 
 

Rädsla Man Kvinna Total 
Djur 11 22 33 
Social rädsla 21 26 47 
Familj 5 2 7 
Sjukdom 8 5 13 
Övrigt 19 12 31 
Total 64 67 131 
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Påverkar Kön Upplevelsen av rädsla? 
Tabell 3. Relationen mellan kön – upplevd rädsla, reaktion  
och hantering (Mann Whitney U) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det mest förekommande svaret i tabell 3 på fråga 5 Hur stark är din rädsla (Md 4). Styrkan 
mättes på en skala från 1 – 6 där 6 stod för högsta tänkbara styrka på upplevd styrka.  
          När det gäller kön visades signifikant skillnad på både den psykiska 
(U=1518,5,p=,004)och fysiska upplevelsen (U=1621,0,p=,016) av rädsla.  
Styrkan i upplevd rädsla (U=1084,0,p=,000) skiljer sig signifikant mellan könen. Kvinnor 
uppger en starkare grad av rädsla än män. Mellan variablerna kön och reaktion finns en 
signifikant skillnad (U=1302,0,p=,000)där resultatet av analysen visar att kvinnor har en 
starkare upplevelse i  sina rädslor än män.  
En slutsats som kan dras av detta att kvinnor i högre grad visar på mer mentala och 
kroppsliga reaktioner då de utsätts för de det är rädda för än män. Kvinnorna i 
undersöknigen uppger en högre grad av undvikande hantering (U=1593,5,p=,010) av sina 
rädslor än män. Detta undvikande kan tolkas att kvinnor väljer att inte konfrontera sin rädsla 
i samma grad som män, vilka väljer ett aktivare sätt i hur de hanterar sina rädslor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Man    Kvinna 
    Md Mean rank Mean rank 
Hur stark är din rädsla 4,0 49,44  81,82  *       
Fysisk upplevelse 2,6 57,83  73,81  *          
Psykisk upplevelse 3,0 56,23  75,34  *         
Reaktion 2,0 52,23  78,75  *         
Undvikande 2,5 57,40  74,22  * 
Aktiv hantering 2,5 67,47  64,60   
Hantering total 10 59,66 72,06   * 
Total  64 67 
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Påverkar SES upplevelsen av rädsla?  
Tabell 4. Relationen mellan SES – upplevelse av rädsla, reaktion  

och hantering (Mann Whitney U) 
 

 
Resultatet av analysen visar på signifikanta skillnader mellan vilken social statusgrupp 
individen tillhör och psykisk upplevelse av rädsla. Låg – Medel SES 
(U=954,0,p=,009,n=113). Låg SES är den grupp som skattat högst på de påståendena som 
beskrev psykiska upplevelser av rädsla (M= 71,97). Låg SES tenderar att uppge en starkare 
reaktion än medel (U=1041,0,p=,043,n=113) och hög SES (U=211,0,p=,050,n=53). Detta 
kan kopplas till att fler kvinnor befinner sig inom SES låg (tabell 1).  
Resultatet visar att SES har betydelse för vilket sätt individer hanterar och hur de reagerar på 
sin rädsla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   SES låg- 
SES medel 

SES medel- 
SES hög 

SES låg- 
SES hög 

  Md Mean rank Mean rank Mean rank 
Hur stark är din rädsla 4,0 68.74- 

51,73* 
47,36- 
53,44 

28,47- 
24,16 

Fysisk upplevelse 2,6 64,44- 
53,66 

46,62- 
56,64 

26,64- 
27,69 

Psykisk upplevelse 3,0 71,97- 
50,28* 

47,30- 
54,69 

29,06- 
23,00 

Reaktion 2,0 66,26- 
52,85* 

49,03- 
46,19 

29,94-* 
21,28 

Undvikande Hantering 2,5 60,17- 
55,58 

47,10- 
54,56 

26,49- 
28,00 

Aktiv hantering 2,5 64,54- 
53,62 

47,90- 
51,11 

28,51- 
24,06 

Hantering total 10 63,73- 
53,98 

47,60- 
52,30 

27,90- 
25,25 

Total  113 96 53 
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Påverkar utbildning upplevelsen av rädsla? 
Tabell 5. Relationen mellan utbildningsnivå – upplevelse av rädsla, reaktion  
och hantering (Mann Whitney U). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Signifikant skillnad fanns på utbildningsnivå mellan grund- och högskola. Individer med 
lägre utbildningsnivå har en kraftigare subjektiv upplevelse av psykisk 
 (U=71,000 ,p=,019,n=33) och fysisk (U=65,500,p=,001,n=33) rädsla än de övriga nivåerna. 
Signifikans fanns mellan gymnasie – högskola i hur starkt individen upplever sin rädsla  
(U=315,500 ,p=,001,n=85) där den lägre utbildningsnivån har svarat med högre 
reaktionsgrad. En sammanfattande slutsats som vi kan se i vår studie är att kön, utbildning 
och SES har betydelse som möjliga förklaringsfaktorer till hur människor upplever, reagerar 
och hanterar sina rädslor.  
 
Sambandet mellan styrkan i rädslan och upplevelse av rädsla. 
Tabell 6. ( Spearman´s rho) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undersökningssyftet var att se om det föreligger något samband mellan Upplevd styrka och 
upplevelsen av rädslan. Själva upplevelsen av styrkan har ett samband med hur man 
upplever och hanterar sin rädsla. En individ som skattat högt på styrka, skattar även högt på 
en upplevd psykisk och fysisk upplevelse. D v s att ju högre styrka i rädslan desto mer eller 
fler eller kraftigare upplevelse av rädslan. En individ tenderar även att reagera på fler sätt 

  Grundskola- 
högskola 

Gymnasie- 
högskola 

  Md Mean rank Mean rank 
Hur stark är 
din rädsla 

4,0 18,50- 
15,75 

42,29- 
27,03* 

Fysisk 
upplevelse 

2,6 21,63- 
13,44* 

45,07- 
35,28 

Psykisk 
upplevelse 

3,0 21,27- 
13,44* 

44,44- 
37,64 

Reaktion 2,0 20,77- 
13,86* 

43,91- 
39.69 

Undvikande 
Hantering 

2,5 18,50- 
15,92 

43,03- 
42,89 

Aktiv 
hantering 

2,5 15,63- 
18,14 

43.01- 
42,92 

Hantering total 10 17,73- 
16,39 

43,29- 
41,92 

Total  33 85 

Spearman’s correlation Styrka 
Fysisk upplevelse r=,322 

p<,01 
Psykisk upplevelse r=416 

p<,01 
Undvikande hantering r=368 

p<,01 
Reaktion r=312 

p<,01 
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samt välja en undvikande hantering. En slutsats som kan dras är att hur starkt en individ valt 
att skatta sin rädsla har inte någon större koppling till SES nivå, däremot till kön. Kön och 
styrkan i upplevelse av rädsla visar sig ha ett samband hur man hanterar sin rädsla. Den som 
skattat högt på styrka, skattar även högt på upplevelse av rädsla och hur man hanterar den. 
 

Diskussion 
 
I studien om hur socioekonomisk status & kön påverkar hur man upplever och hanterar 
rädsla visar resultat att både SES och kön i kombination kan ha en påverkan.  
 
Är kvinnor och män rädd för olika saker? 
I studien framkommer att den mest förekommande rädslan var sociala faktorer för båda 
könen. Detta stämmer med tidigare forskning av bland Patel m. fl (2002) som belyser att 
sociala fobier är vanligast förekommande bland människor. Patel m. fl antyder att sociala 
fobier främst hittas hos kvinnor och på låg SES nivå. Vi kan i vår studie inte finna denna 
tydliga skillnad mellan könen. Vi finner endast att könen skiljer sig mer markant när det 
gäller specifika rädslor.  Det är övervägande fler kvinnor som är rädda för djur. Män visar en 
svag tendens till familje- och sjukdomsrelaterade rädslor. Vi antar att vår betydligt jämnare 
könsfördelning i urvalet kan vara ett skäl till de mer jämnare resultaten i vår studie. De 
tidigare studierna har haft en relativt kraftigt snedfördelning gällande kön och det menar vi 
kan ha gjort att deras resultat kommit att visa att kvinnorna i dessa undersökningar blivit så 
överrepresenterade gällande sociala fobier. Vi vill mena att skillnaderna mellan könen 
kanske i själva verket inte är så stora. 
           I (Boström & Nykvist, 2004) studie visar det sig att kvinnor i högre grad söker hjälp 
för sin rädsla/fobi. Vår studie kan visa liknande resultat i detta avseende då det framkom att 
av de 13 som uppgivit sig ha sökt hjälp, har fler kvinnor än sökt för sin rädsla.  Att inte män 
söker för sin rädsla tror vi kan bero på att de inte anser sig behöva. Eller att de hittar andra 
vägar att ta itu med sina problem. Nackdelen med att män inte söker professionell hjälp kan 
leda till att de drar på sig andra problem som alkohol eller tablettmissbruk för att hantera sin 
situation. 
 
Har kön en betydelse för hur man upplever, reagerar och hanterar rädsla 
De kvinnor som deltagit i studien har värderat sin subjektiva upplevelse av rädsla högre än 
männen. Detta gäller hur kvinnor upplever rädslan psykiskt och fysiskt.  Det visar sig även 
skillnader i hur män och kvinnor värderat sina reaktioner på upplevd rädsla och vilket 
hanteringsförfarande de väljer – aktivt eller undvikande. Denna studie visar en signifikant 
skillnad mellan könen i hur man väljer att hanterar sina rädslor. Män har angett sig ha en 
mer aktiv hantering medan kvinnor försöker att undvika sin rädsla. Dessa resultat ligger väl i 
linje med tidigare studier av Risberg, Östlin, Boström & Hanell m.fl. som antyder att det 
finns en skillnad mellan könen i hur man upplever och hanterar sin rädsla,  
d v s kvinnor undviker och män konfronterar sin rädsla. Detta resultat kan kopplas till de 
teorier om samhällelig acceptans till barns rädsla (s.4) att pojkar uppmuntras att lära sig 
hantera sina rädslor och att trycket på att pojkar skall våga göra saker de är rädda för är 
större än hos flickor. Hur vi vuxen ålder hanterar rädslor kan således ha att göra med att vi 
redan som barn insocialiseras i tydliga könsrollsmönster. 
 
Har SES en betydelse för hur man upplever, reagerar och hanterar rädsla 
Studien visar på att individer med låg utbildning och låg SES har skattat högst på de frågor 
som behandlade påståendet om psykisk upplevelse av rädsla. Det visar sig även att individer 
i låg SES värderar upplevelsen i reaktion högre och hur starkt den upplevda rädslan är. 
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Orsaken till att personer i lägre SES uppvisar fler reaktioner och starkare psykisk upplevelse 
och styrka på rädslor anser vi kan ha att göra med att kvinnor är mer representerade i denna 
grupp. Kön blir en bidragande orsak då vi finner männen i större utsträckning i de högre 
SES grupperna. Förutom kön kan utbildningsnivå och yrkestillhörighet läggas till som en 
faktor. Detta kan vi dock inte spekulera kring då resultatet i tester inte kunnat visa hur det 
skiljer sig inom varje SES grupp. Det kan vara så att kvinnor i högre SES skiljer sig från 
kvinnor i låg. Om det är på det viset kan vi fundera kring att det faktisk bör finnas andra 
orsaker än kön. Skulle då utbildning kunna påverka hur man upplever, reagerar på och 
hanterar rädsla?  
          Enligt Hellström & Hanell (2000) visar kvinnor sin rädsla på ett mer utåtriktad sätt 
medan män dämpar sitt uttryck. Detta har även framkommit i vår studie. Låg och hög SES 
anses handla om kvinnor och mäns olika sätt att hantera sina rädslor vilket då stämmer med 
övriga resultat från både denna och tidigare undersökningar (Hellström & Hanell, 2000, 
Risberg, 2000 & Öhman 1994). 
 
Reflektioner kring studien. 
Det vore önskvärt om det gjorts en reliabilitetstest redan efter pilotstudien. På det viset hade 
det kommit att reflekterats över att det behövts fler påstående då alphavärdet på hantering 
blev lågt efter indelning i aktiv och undvikande. Det samma inträffade i reaktionsvariabeln. 
Det hade vart intressant att undersöka hur skillnaderna inom de olika SES grupperna såg ut.  
Fördelningen i de högre SES är inte så markant mellan könen vilket får oss att undra om de 
män som deltog kunnat dra ner resultatet av studien, eller om det skiljer sig i svaren mellan 
kvinnor i låg och hög SES. Utifrån de svaren hade möjlighet funnits att börja diskutera 
kring: vad är det egentligen mer som kan påverka hur vi upplever rädsla, reagerar och 
hanterar rädslor.  
          Uppmärksammats har även att tidigare studier som gjort kring kön, SES och psykisk 
ohälsa har haft ett underlag där kvinnor har vart överrepresenterade, vilket kan ifrågasätta 
validiteten av dessa  
 
Sammanfattning 
En tanke som slog oss då vi fick en inblick av innebörden av SES var att det mer eller 
mindre handlar om olikheter mellan kön. I Hollingheads mall Four factor index for 
socioeconomic status som används för att räkna fram SES, tas hänsyn till inkomst, kön, 
utbildning och yrke. Reflektionerna kring begreppet SES har lett fram till; spelar det någon 
roll om det används fyra eller två faktorer? Uppdelningen blir rimligtvis att männen i högre 
grad kommer att finnas i de högre utbildningarna, vilket leder till högre statusyrken som 
medför högre lön. Kvinnorna befinner sig i det lägre skiktet både vad gäller utbildning, yrke 
och lön. Kan socioekonomisk status ses som en försköning av ordet ojämn könsfördelning? 
Vilket belyser hur dagens samhälle är och har varit uppdelat i under lång tid. Vad är 
egentligen meningen med SES? Vad är det som skiljer SES och vanlig klasstillhörighet. Vi 
har i högre grad kommit att funderat kring begreppet och kommit att ifrågasätta SES 
indelningen och dess syfte och mening i forskningssammanhang då vi efter vår studie fått ett 
nytt perspektiv än det vi hade tidigare kring socioekonomisk status. 
            Ur tidigare forskning som denna studie baserats på, har vi läst att modellinlärningen 
gällande fobier oftast överförs från mor till barn. Varför inte från far till barn? De är i lika 
hög grad som kvinnor förebilder för sina barn. Det som framkommit är att män och kvinnor 
hanterar sin rädsla på olika sätt. I denna studie har uppmärksammats att mäns och kvinnors 
rädslor skiljer sig och att män oftare väljer att inte visar sin rädsla öppet/visuellt utåt utan i 
olika grader döljer den. Mäns rädslor kan även komma i uttryck på annat sätt som t. ex 
psykosomatiska symtom, ilska eller frustration. Ett möjligt svar kan finnas i att kvinnor är 
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mer känslomässiga och visar sina reaktioner och upplevd rädsla i högre grad än män som 
inte gärna delger och erkänner att de överhuvudtaget har en rädsla (Risberg 2000). Män med 
sina ”problem” att utåt visa sina emotioner kan överföra exempelvis ilska och frustration till 
sina barn. Skillnaden mellan könen gällande rädslor fann vi även intressant då det på de 
olika arbetsplatser och skolor efter ifyllandet kunde uppstå diskussioner med 
respondenterna. Vi fann ett tydligt mönster i att män ansåg ämnet vara kvinnligt, och fick 
inte sällan antydan att män med rädslor ansågs vara lite ”kvinnliga”.  
             Frågan som kvarstår är dock: Vad beror det på att män har så svårt att erkänna och 
visa och prata om rädslor? Vari ligger det ”omanliga”? Är det så att vi lär våra barn från 
tidig ålder att socialiseras in i detta typiska könsrollsmönster. När sker och hur sker detta? 
Hur är t.ex interaktionen mellan föräldrar, omgivning och barn från födseln och börjar denna 
insocialisering redan på BB? Kön är en bidragande orsak till att män och kvinnor upplever 
och hanterar exempelvis rädslor på olika sätt, vilket redan är konstaterat från tidigare 
forskning samt vår egen undersökning. Här väcks ett intresse att fortsätta och titta på vad det 
finns för fler faktorer som skiljer män och kvinnor åt. 
 
Har vi fått svar på våra frågeställningar? 
 
Frågställningar och det syfte som ställdes har blivit besvarat. Det kan finnas mönster att 
både kön och SES kan vara två viktiga faktorer hur människor upplever rädsla, reagerar på 
och hanterar rädslan. Även om vi i efterhand har kommit att ifrågasätta själva SES 
begreppet. Ett samband kan även ses att beroende på vilket kön en individ har inverkar det 
på hur man upplever styrkan i rädslan samt att individen tenderar att reagerar och hanterar 
på olika sätt. Även att styrkan i sig har ett samband med hur upplevelsen av rädsla, reaktion 
på och hantering tar sig i uttryck. Besvarats har även de frågor som diskuterades innan 
studien påbörjades. Kvinnor tycks vara något mer representerade när det gäller att vara 
drabbade av rädslor i varierande grad. Detta kan härledas till att vare sig vi vill det eller ej 
som barn socialiseras in i ett typiskt beteendemönster.  Det är mer accepterat att vara rädd  
och visa det utåt som flicka/kvinna än om man är pojke/man. Dock kan vi spekulera med 
mer skepticism kring tidigare studiers resultat att denna skillnad mellan män och kvinnor 
inte nödvändigtvis behöver vara så stor. Urvalet i tidigare undersökningar har inte alltid varit 
jämnt fördelat. En intressant upptäckt har gjorts under studiens gång ; denna är att både 
allmänhet och  forskarvärlden  tenderar att göra en åtskillnad mellan könen i hur man talar 
om /presenterar resultat. Kvinnor har fobier och bland män finns rädslor. Detta kan bero på 
att det skiljer sig i vad man är rädd för.(s.4,5,8).Eller utvecklar inte män fobier?  
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Bilaga 1. 
Ta Dig tid att i lugn och ro fylla i enkäten det tar ca 10 min. Vi vill åter igen poängtera att just Din 
medverkan är en förutsättning för att undersökningen skall vara genomförbar. 
 
Bakgrundsfrågor; 
 
1. Jag är  Man� Kvinna � 

2. Din högsta Utbildning?   
  
�Grundskola 
�Gymnasiet                      Linje______________________  
�Högskola/universitet     �Teknik �Humanist �Ekonomi 
�Annan utbildning            Vad? ______________________ 
 
3. Jag arbetar som:        __________________ 
    (Precisera vad du arbetar med) 
 
4. Vad är Du rädd för? ________________________________ 
 
På nedanstående fråga skall Du ringa in det alternativ som bäst passar Din upplevelse av Din rädsla. 1= svag 6 

= mycket stark 

5. Hur stark är Din rädsla?  1     2       3      4       5       6          
 
 
6. På nedanstående fråga skall Du kryssa ett eller flera alternativ som bäst beskriver Din upplevelse 
av sin rädsla. 
 
                                                                                 Instämmer   Instämmer    Instämmer    Instämmer   Instämmer                                 

                                                                                        helt                                  delvis         ej              Inte alls 

 
Pulsen ökar 

Svettningar 

Fjärilar i magen 

Får svimmningskänslor 

Jag blir torr i munnen/ får svårt att  
prata 
Andningen blir påverkad 

Koncentrationssvårigheter 

Känner ångest 
 
En känsla av att förlora kontrollen 
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7. När Du ställs inför det som utlöser Din rädsla, vad gör Du/hur reagerar 
  

                                                                                                  Instämmer   Instämmer    Instämmer    Instämmer   Instämmer                                 

                                                                                                            helt                                  delvis         ej              Inte alls 
Jag blir paralyserad 

Jag skriker 
Jag går därifrån 

Jag utsätter mig aldrig för sådana situationer 

Jag kan hantera situationen tillsammans  
med stöd från någon annan 
 
Jag försöker konfrontera min rädsla på egen hand. 
 
Jag får panik 
  
Blir arg/frustrerad 
 
 
7. Har Du sökt hjälp för Din rädsla/ångest     Ja  �     Nej  � 
 
10. Vart sökte Du hjälp?         Företagshälsovården  �     
                                                Privat Psykolog          �       
                                                Vårdcentral                 � 
 
 
11. Har Du genomgått någon form av terapi för Din rädsla eller ångest? 
�Ja              � Nej                 Vilken___________________________ 
 
 
12. Om nej vilket av följande alternativ passar bäst in på varför Du inte sökt hjälp?     
 
                                                                         Instämmer   Instämmer    Instämmer    Instämmer   Instämmer                                 
                                                                                              helt                                    delvis         ej              Inte alls 
Min rädsla är stark men har inte  
påverkat min dagliga livsföring 
 
Jag vet inte vart jag skall vända mig 
 
Jag har inte råd med terapi 
 
Jag kan hantera min rädsla eller ångest på 
egen hand 
 
Jag undviker det jag är rädd för eller 
orsakar ångesten   
Min rädsla är under kontroll 

13. Tycker Du att Din rädsla har minskat eller är mer hanterbar efter terapin? 

Ja     �               Nej      �    Vet ej      

                                                          (Om du t ex är under behandling)    
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Bilaga 2 
 

 
Hej! 

 
Vi är två studerande vid Högskolan Trollhättan/Uddevalla. Under hösten gör vi vår C-

uppsats i psykologi. Denna undersökning handlar om rädslor. Vi vill poängtera att vi syftar 
till Dina ”vardagliga” rädslor. Vilket vi kan exemplifiera som Höjdskräck, spindlar, rädd för 
att tala offentligt, hundar, sprutor, torg skräck, tandläkaren m.m. 

Detta skall samtidigt påverka din vardag i någon mån, att Du undviker situationen, t ex inte 
tar hissen, går till tandläkaren, får kroppsliga symptom som hjärtklappning, fjärilar i magen 
eller att det känns som om du kommer att svimma.  

 
Din medverkan i studien är frivillig, men undersökningens värde ökar ju fler som svarar. 

Ditt svar är mycket värdefullt och det är angeläget att du svarar på samtliga frågor. Vi är 
tacksamma för en hög svarsfrekvens. 

 
Frågeformuläret kommer att hanteras konfidentiellt. Det innebär att det är endast vi som 

kommer att hantera svaren och ingen information kommer att kunna härledas till Er 
personligen. Undersökningen kommer att presenteras i en uppsats, denna kommer att finnas 
tillgänglig på högskolan Trollhättan/Uddevalla. Där den finns tillgänglig på bibliotekets 
hemsida under examensarbeten. 

www.htu.se 

 
 

 
 
Stort tack på förhand för Din medverkan. 
Med vänliga hälsningar! 
 
Maria Gillstedt & Elisabeth Svensson     
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Bilaga 3 
 
Diagnoskriterier för social fobi enligt DSM-IV 
A. En uttalad och bestående fruktan för en eller flera olika sociala situationer eller 
prestationssituationer som innebär exponering för okända människor eller risk för kritisk 
granskning av andra. 
B. Exponering för den fruktade sociala situationen framkallar så gott som alltid ångest, 
vilket kan ta sig uttryck i en situationellt betingad eller situationellt predisponerad 
panikattack. 
C. Insikt om att rädslan är överdriven eller orimlig. 
D. Den fruktade sociala situationen eller prestationssituationen undviks helt, alternativt 
uthärdas under intensiv ångest eller plåga. 
E. Antingen stör undvikandet, de ångestladdade förväntningarna eller plågan i samband med 
de fruktade sociala situationerna eller prestationssituationerna i betydande grad ett normalt 
fungerande i vardagen, i yrkeslivet (eller studier), i sociala aktiviteter eller relationer, eller så 
lider personen påtagligt av att ha fobin. 
F. Hos personer under arton år ska varaktigheten vara minst sex månader. 
G. Ångesten eller undvikandet beror inte på den direkta fysiologiska effekten av någon 
substans (t ex missbruksdrog, medicinering) eller någon somatisk sjukdom/skada, och 
förklaras inte bättre med någon annan psykisk störning (t ex paniksyndrom med eller utan 
agorafobi, separationsångest, dysmorfofobi, en genomgripande störning i utvecklingen eller 
schizoid personlighetsstörning). 
H. Om det samtidigt föreligger någon somatisk sjukdom/skada eller någon annan psykisk 
störning eller sjukdom så har inte rädslan enligt kriterium A något samband med denna; t ex 
rädslan gäller inte talsvårigheter vid stamning, skakningar vid Parkinsons sjukdom eller 
uppvisande av onormalt ätbeteende vid anorexia nervosa eller bulimia nervosa. 
 
Specifik fobi  
A. En uttalad och bestående rädsla som är överdriven eller orimlig och som framkallas av att 
personen ställs inför, eller förväntar sig att ställas inför, en specifik företeelse eller situation 
(t ex flygresor, höjder, djur, få en spruta, åsynen av blod). 
B. Exponering för det fobiska stimulit utlöser så gott som alltid en omedelbar ångestreaktion 
som kan ta formen av en situationellt betingad eller situationellt predisponerad panikattack. 
Obs: Hos barn kan oron uttryckas som gråt, vredesutbrott, klängighet eller genom att barnet 
blir stelt av skräck. 
C. Insikt om att rädslan är överdriven eller orimlig. Obs: Detta behöver inte gälla hos barn. 
D. Det fobiska stimulit undviks helt alternativt uthärdas under intensiv ångest eller plåga. 
E. Antingen stör undvikandet, de ångestladdade förväntningarna eller plågan i samband med 
exponering för stimulit i betydande grad ett normalt fungerande i vardagen, i yrkeslivet 
(eller i studier), i sociala aktiviteter eller relationer, eller så lider personen påtagligt av att ha 
fobin. 
F. Hos personer under arton år skall varaktigheten vara minst sex månader. 
G. Ångesten, panikattackerna eller det fobiska undvikandet som förknippas med det 
speciella stimulit förklaras inte bättre med någon annan psykisk störning som 
tvångssyndrom (t ex rädsla för smuts hos någon med tvångsföreställningar om att bli 
förorenad), posttraumatiskt stressyndrom (t ex undviker stimuli förknippade med något 
allvarligt trauma), separationsångest (t ex undviker att gå till skolan), social fobi (t ex 
undviker sociala situationer på grund av rädsla för att känna sig besvärad), paniksyndrom 
med agorafobi eller agorafobi utan anamnes på paniksyndrom. 
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