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Abstract 
 

I denna studie undersöktes om känsligheten för stress varierar mellan olika ångestsyn-
drom. Respondenterna utgjordes av 36 män och 47 kvinnor, samtliga medlemmar i 
Svenska ångestsyndromsällskapet, som fick besvara 15 bakgrundsfrågor samt PANAS, 
SE-formuläret och Locus of Control. Några skillnader i stresskänslighet kunde inte på-
visas. Dock uppvisade kvinnor högre grad av extern Locus of Control än män, medan 
män hade fler sömnproblem än kvinnor. Bortfallet i undersökningen är betydande efter-
som del av respondentgruppen föll bort. Vidare forskning behövs för att klargöra om 
skillnader i stresskänslighet finns och om ångestdrabbade är känsligare för stress än 
normalbefolkningen. 
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Stress och psykisk ohälsa nämns ofta i samhällsdebatten. De ökande prestations-kraven 
i arbetslivet och det faktum att alltfler arbetsuppgifter innebär många sociala kontakter 
såväl internt som externt uppfattas av många arbetstagare som pressande. Ny teknik gör 
det dessutom möjligt att vara ständigt nåbar vilket innebär både för- och nackdelar, till 
exempel så minskar möjligheterna till avkoppling och återhämtning. Det ständigt ökan-
de informationsflödet gör det också svårt att sovra och prioritera informationsmaterial, 
vilket kan leda till kognitiv och emotionell överbelastning och därmed till psykisk ohäl-
sa. Ångest är ingen ny företeelse men har på allvar uppmärksammats inom forskningen 
under de senaste decennierna. Det finns resultat som tyder på att individer med ångest-
syndrom är känsligare för stress, en pressad situation skulle kunna utlösa ett latent ång-
estsyndrom (Grillon, Duncko, Covington, Kopperman och Kling, 2007). Avsikten med 
denna studie är att undersöka om personer med de olika ångestsyndromen panikångest, 
social fobi och generaliserat ångestsyndrom är olika känsliga för stress. 

 
Ångest 

 
Ångestsyndrom är en samlingsbenämning på följande tillstånd: panikångest, specifik 

fobi, social fobi, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, akut stressyndrom och 
generaliserat ångestsyndrom (American Psychiatric Association, 1994). I denna studie 
behandlas endast panikångest, social fobi och generaliserat ångestsyndrom. 

 
Panikångest 
 
 Panikångest kännetecknas av återkommande, oförutsägbara panikattacker, då den 
drabbade känner intensivt obehag och får påtagliga fysiska symptom som hjärt-
klappning, svettningar, yrsel och illamående. Detta gör att många tror att de är på väg att 
få en hjärtattack eller någon annan allvarlig fysisk åkomma första gångerna de drabbas. 
Ångestattackerna kan ibland vara situationsbundna, men för att diagnosen panikångest 
skall ställas måste även icke situationsbundna attacker förekomma (Öhman, 1994). 
Agorafobi (torgskräck) innebär rädsla för att vistas på offentliga platser med mycket 
folk där det inte finns några flyktvägar. Detta gör att de drabbade får svårt att använda 
allmänna kommunikationsmedel, gå i affärer, sitta långt in på en bänkrad på teatern, 
men också att de kan få svårt att passera broar och tunnlar. Vissa får svårt att lämna 
hemmet överhuvudtaget (Öhman, 1994). Ungefär 2% av männen och 5% av kvinnorna 
drabbas av panikångest någon gång under livstiden (Kessler m. fl., 1994). 
Panikångest uppträder både med och utan agorafobi och bryter oftast ut i de sena ton-
åren upp till 35-årsåldern (Williams, Reardon, Murray & Cole, 2005). 
 
Social Fobi 
 
 Social fobi yttrar sig i ångest i sociala situationer där man utsätts för andras utvärde-
ring, exempelvis vid möten, när man skall tala inför andra, fika eller äta tillsammans 
med andra och i alla former av socialt umgänge. Ångesten kan ta sig uttryck i olika 
kroppsliga symptom som skakningar, svettningar, rodnad eller illamående. Även om 
skalan är glidande skiljer sig social fobi från vanlig blyghet genom att obehagen blir så 
stora att de drabbade undviker vissa situationer, eller uthärdar dem under svår ångest 
och därmed blir handikappade i sitt dagliga liv. Sociala fobiker avbryter i större ut-
sträckning än andra sina studier i förtid, har en sämre utveckling på arbetet och är oftare 
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ogifta (Fresco & Heimberg, 2001). Social fobi kan utvecklas gradvis redan tidigt under 
barndomen, men bryter normalt ut i slutet av barndomen eller under de första ungdoms-
åren (Williams m. fl., 2005).  I en amerikansk studie kom Kessler m.fl. (1994) fram till 
att 13 % av befolkningen lider av social fobi någon gång under livstiden och att 8 % 
gjort det under det senaste året. Kvinnor är något överrepresenterade bland de drabbade. 
 
Generaliserat Ångestsyndrom (GAD) 
 
 Till skillnad från de övriga ångestsyndromen leder GAD sällan till panikattacker eller 
fobier. Istället upplever de drabbade en ständigt gnagande, okontrollerbar oro över såväl 
stora som små saker i livet. Särskilt utmärkande för GAD är oron över småsaker. Detta 
medför ofta stora hinder i det sociala livet och i arbetslivet. Den ständiga anspänningen 
leder till rastlöshet, trötthet, sömnsvårigheter, irritabilitet och många drabbade uppsöker 
sjukvården i större utsträckning än genomsnittsbefolkningen. Den ålder vid vilken GAD 
bryter ut varierar stort i olika undersökningar (Williams m. fl. 2005). GAD skiljer sig 
från depressiva tillstånd i första hand genom att det är den överdrivna rädslan som do-
minerar, inte nedstämdhet (Socialstyrelsen, 2003). Prevalensen uppgår till 5 % någon 
gång under livstiden och 3 % under det senaste året. Ungefär dubbelt så många kvinnor 
som män lider av GAD (Kessler m. fl., 1994). 
 
Ångest och Personlighet 
 
 Affektiv Personlighet. Vi tolkar upplevelser och situationer olika beroende på vår 
personlighet. Vissa personer reagerar starkt medan andra inte visar några känsloyttring-
ar alls (Johansson & Magnusson, 2006). Watson, Clark och Carey (1988) studerade 
sambandet mellan positiv (PA) respektive negativ affekt (NA) och ångest och depres-
sion. De använde skalorna Negative Emotionality Scale (NEM) bestående av 14 adjek-
tiv och Positive Emotionality Scale (PEM) bestående av 11 adjektiv. Dessa skalor redu-
cerades senare av Watson, Clark och Tellegen (1988) till att bestå av 10 adjektiv varde-
ra och kallades då PANAS-skalorna. Watson, Clark och Carey (1988) fann ett tydligt 
samband mellan höga värden på NA och både ångest, i synnerhet panikångest, och de-
pression, medan låga värden enbart korrelerade med depression, med undantag för soci-
al fobi. Orsaken till detta anser de vara att sociala fobiker undviker eller upplever obe-
hag i sociala situationer, vilket gör dem lågaffektiva. 
 
 Positiv affekt beskriver i vilken utsträckning en person känner sig energisk, entusias-
tisk och aktiv. Hög PA kännetecknas av engagemang, koncentration och energi. Perso-
ner med låg PA är ledsnare och mindre energiska men är optimistiska och upplever låg 
grad av stress. Personer med hög NA upplever en rad obehagliga sinnesstämningar som 
avsky, ilska, nervositet, skam och rädsla. Låg NA kännetecknas av lugn och stillhet 
(Watson m. fl. 1988). Figur 1 illustrerar de egenskaper som karakteriserar de olika per-
sonlighetstyperna enligt PANAS. Översättning av författarna efter den modell som ut-
vecklats av Palomo, Beninger, Kostrzewa och Archer (2004). 
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Självuppfyllande 
Hög energi, låg stressnivå. 
Låg stress i arbetet, god känslo-
mässig, kognitiv och social för-
måga, god fysik, låg perfektio-
nism, lite sömnproblem, nöjd 
med sexlivet, goda personliga 
relationer, känslomässigt stabil, 
god vigör

Lågaffektiv 
Låg energi, låg stressnivå. 
Låg stress i arbetet, god käns-
lomässig förmåga, låg perfek-
tionism, nöjd med sexlivet 

Självdestruktiv 
Låg energi, hög stressnivå. 
Hög stress i arbetet, dålig käns-
lomässig, kognitiv och social 
förmåga, dålig fysik, ångest , 
depression, sömnproblem, hög 
perfektionism, högt medicinin-
tag, hög droganvändning, miss-
nöjd med sexlivet, dåliga per-
sonliga relationer, låg vigör 

NA+NA-

PA+

PA-

Högaffektiv 
Hög energi, hög stressnivå. 
Hög stress i arbetet, god social 
förmåga, depression, ångest, nöjd 
med sexlivet, impulsiv, känslo-
mässigt instabil, dåliga personliga 
relationer, låg vigör 

 



Ångest: Personligt och Stress 6 

 

Självuppfyllande 
Hög energi, låg stressnivå. 
Låg stress i arbetet, god känslo-
mässig, kognitiv och social för-
måga, god fysik, låg perfektio-
nism, lite sömnproblem, nöjd 
med sexlivet, goda personliga 
relationer, känslomässigt stabil, 
god vigör

Lågaffektiv 
Låg energi, låg stressnivå. 
Låg stress i arbetet, god käns-
lomässig förmåga, låg perfek-
tionism, nöjd med sexlivet 

Självdestruktiv 
Låg energi, hög stressnivå. 
Hög stress i arbetet, dålig käns-
lomässig, kognitiv och social 
förmåga, dålig fysik, ångest , 
depression, sömnproblem, hög 
perfektionism, högt medicinin-
tag, hög droganvändning, miss-
nöjd med sexlivet, dåliga per-
sonliga relationer, låg vigör 

NA+NA-

PA+

PA-

Högaffektiv 
Hög energi, hög stressnivå. 
Hög stress i arbetet, god social 
förmåga, depression, ångest, nöjd 
med sexlivet, impulsiv, känslo-
mässigt instabil, dåliga personliga 
relationer, låg vigör 



U. Ståhl & J. Karlsson 7

 

Självuppfyllande 
Hög energi, låg stressnivå. 
Låg stress i arbetet, god känslo-
mässig, kognitiv och social för-
måga, god fysik, låg perfektio-
nism, lite sömnproblem, nöjd 
med sexlivet, goda personliga 
relationer, känslomässigt stabil, 
god vigör

Lågaffektiv 
Låg energi, låg stressnivå. 
Låg stress i arbetet, god käns-
lomässig förmåga, låg perfek-
tionism, nöjd med sexlivet 

Självdestruktiv 
Låg energi, hög stressnivå. 
Hög stress i arbetet, dålig käns-
lomässig, kognitiv och social 
förmåga, dålig fysik, ångest , 
depression, sömnproblem, hög 
perfektionism, högt medicinin-
tag, hög droganvändning, miss-
nöjd med sexlivet, dåliga per-
sonliga relationer, låg vigör 

NA+NA-

PA+

PA-

Högaffektiv 
Hög energi, hög stressnivå. 
Hög stress i arbetet, god social 
förmåga, depression, ångest, nöjd 
med sexlivet, impulsiv, känslo-
mässigt instabil, dåliga personliga 
relationer, låg vigör 

 



Ångest: Personligt och Stress 8 

 

Självuppfyllande 
Hög energi, låg stressnivå. 
Låg stress i arbetet, god känslo-
mässig, kognitiv och social för-
måga, god fysik, låg perfektio-
nism, lite sömnproblem, nöjd 
med sexlivet, goda personliga 
relationer, känslomässigt stabil, 
god vigör

Lågaffektiv 
Låg energi, låg stressnivå. 
Låg stress i arbetet, god käns-
lomässig förmåga, låg perfek-
tionism, nöjd med sexlivet 

Självdestruktiv 
Låg energi, hög stressnivå. 
Hög stress i arbetet, dålig käns-
lomässig, kognitiv och social 
förmåga, dålig fysik, ångest , 
depression, sömnproblem, hög 
perfektionism, högt medicinin-
tag, hög droganvändning, miss-
nöjd med sexlivet, dåliga per-
sonliga relationer, låg vigör 

NA+NA-

PA+

PA-

Högaffektiv 
Hög energi, hög stressnivå. 
Hög stress i arbetet, god social 
förmåga, depression, ångest, nöjd 
med sexlivet, impulsiv, känslo-
mässigt instabil, dåliga personliga 
relationer, låg vigör 

Figur 1. Modell över de egenskaper som karakteriserar de olika dimensionerna av af-
fektiv personlighet. 
 
 Locus of Control (LOC). Människor uppfattar i olika grad att de själva eller omvärl-
den har kontroll över deras liv. Kennedy, Lynch och Schwab (1998) jämförde ångest-
drabbade med en kontrollgrupp och fann att skillnaderna i intern LOC var små medan 
de med ångest upplevde betydligt mer extern LOC än kontrollgruppen. Forskningen om 
könsskillnader i LOC är inte entydig och har ofta bedrivits på ungdomar. I en studie på 
högstadieelever i Kristianstad kom Mamic (2005) fram till att flickorna upplevde mind-
re intern LOC än pojkarna. Detta överensstämde med resultaten i Cairns m. fl. (1990) 
studie på ungdomar i Nordirland. 
 
Ångest och Stress 
 

Då vi hamnar i situationer som bedöms som hotande eller utmanande reagerar hjär-
nan med att sända ut signaler till binjurens märg. Detta sker via det sympatiska nervsy-
stemet. Binjuren avsöndrar då adrenalin och noradrenalin, som benämns som stress-
hormoner, även kallat katekolaminer. Kroppen förbereder sig för fysisk ansträngning 
genom att noradrenalinet drar ihop blodkärlen vilket resulterar i högre blodtryck. Adre-
nalinet ökar hjärtverksamheten, omdirigerar blodet ut till musklerna och socker frisätts 
från levern. Vid svåra påfrestningar avsöndras även ämnet kortisol som har som syfte 
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att motverka inflammationer i kroppsvävnaderna och stärka immunförsvaret (Franken-
haeuser, 1993). 
 
 Stress i livssituationen. Stress kopplas oftast samman med att man håller högt tempo 
i såväl arbetslivet, som det sociala livet och det är inte alltid högt tempo som skapar 
stress, har man stillasittande och monotona arbetsuppgifter kan detta också leda till en 
form av stress. Vår prestationsförmåga beror på hur mycket stimulans hjärnan får av 
omgivningen. Detta är individuellt vad som är lagom och inte. Stress berör hela männi-
skan, inte valda delar, alltså hur vi känner oss, vårt beteende, våra erfarenheter. Stress-
buffert kallas de utomstående faktorer som kan dämpa de skadliga stresseffekterna 
(Frankenhaeuser, 1993). Att identifiera huvudorsakerna till stress har lett till att forskare 
har kategoriserat in orsakerna i sex delar, och dessa omfattar arbete, arbetsrelationer, 
arbetsroller, karriärutveckling organisation och familjesituationen, som inte är lika 
uppmärksammad i forskningen (Cassidy, 1999). 

 
Könsskillnader i stress. Det finns tydliga samband mellan hur starkt kroppen reagerar 

och hur påfrestande man upplever arbetssituationen. Ju starkare upplevelsen är desto 
högre blodtryck får man och desto mer stresshormoner utsöndras. Hos kvinnor är denna 
koppling inte lika stark, deras blodtryck stiger visserligen också, men inte mer om stres-
sen är extra jobbig. En stor skillnad är också att männen håller tillbaks sina känslor mer 
än vad kvinnorna gör. När det gäller att varva ned efter arbetet så är det en stor skillnad 
vad det gäller t.ex. manliga och kvinnliga chefer. Hos kvinnorna ökar stresshormonerna 
och blodtrycket efter kl. 17, när det istället sjunker hos männen, och detta kan man till 
viss del förklara med att kvinnor oftast har en dubbel arbetsbörda dvs. kvinnan är oftast 
den som har hand om hushållet och dess uppgifter. Att vara en god mor, god maka och 
samtidigt ge fullt på arbetet sliter hårt. Trots detta upplever de sig ha god kontroll över 
hemarbetet medan männen tycker sig ha god kontroll på arbetsplatsen. Kvinnor konsu-
merar mer medicin än män och det är mer än dubbelt så många kvinnor som använder 
sömnmedel och lugnande medel. De uppsöker vård oftare än män (Frankenhaeuser, 
1993). För vissa kvinnor kan det vara så att problematiska familjesituationer gör att det 
inte uppväger fördelarna med att ha en anställning, det kan bero på om man lever utan 
barn, har mycket små barn, ett stort antal barn eller är ensamstående förälder med hu-
vudansvaret för familjen (Barush, Bierner & Barnett, 1987). 
 
 Stress/energi-formuläret (SE). Detta formulär utvecklades av Kjellberg och Iwa-
nowski (1989) för att få ett lättanvänt och pålitligt instrument på svenska för att mäta 
människors upplevelse av stress och energi i arbetssituationer. SE-formuläret består av 
tolv adjektiv med positivt eller negativt laddad anknytning till stress respektive energi. 
Härigenom erhålls ett mått på om individen upplever stressen som positiv eller negativ 
och i vilken grad detta är sporrande eller orsakar anspänning.   Figur 2 beskriver de tolv 
adjektiven och deras placering i modellen över stress och energi. 
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                                                      Krav 
 
                                Låga                                Höga 
Kontroll över 
Situationen 
 

Passiv 
Slapp 
Ineffektiv 

Stressad 
Spänd 
Pressad 

Låg  
 
 

Lugn 
Avspänd 

Hög 
 
 
Figur 2. De tolv adjektiven i SE-formuläret inplacerade i den tvådimensionella model-
len över sambandet mellan krav och kontroll över situationen. 

Avslappnad 

Energisk 
Skärpt 
aktiv 

 
 Reiss, Peterson, Gursky och McNally (1986) liksom Maller och Reiss (1987) har 
utvecklat ett test kallat Anxiety Sensitivity Index (ASI). Med detta anser de sig kunna 
mäta individers känslighet för ångest, eller rädsla för rädsla. De som får höga poäng på 
ASI-testet är känsligare för faktorer som kan framkalla ångest eller rädsla än de som får 
låga poäng. Om de med förhöjd känslighet har lättare för att utveckla ångestsyndrom 
eller om de som utvecklat ångestsyndrom därför blivit känsligare är dock inte klarlagt. 
Taylor, Koch och McNally (1992) fann att personer med alla ångestsyndrom utom enkel 
fobi fick högre poäng än genomsnittspopulationen då de genomförde ett ASI-test. Skill-
naden mellan grupperna var dock stor, personer med panikångest var betydligt känsliga-
re än de med social fobi eller GAD. Taylor m. fl. tror att detta beror på att människor 
med panikångest får fler kroppsliga reaktioner såsom hjärtklappning och ökad andning 
som liknar de som uppstår då man utsätts för stressfaktorer. Sandin och Chorot (1993) 
rapporterade att alla deltagare med ångestsyndrom upplevde pressande situationer i livet 
som mer stressande än kontrollgruppen, men här skiljde sociala fobiker ut sig genom att 
inte uppleva lika hög stress som de med panikångest eller GAD. Kontrollgruppen hade 
också ett mer problemorienterat sätt att handskas med pressande situationer, medan de 
med ångestsyndrom var mer känslomässigt inriktade, undvek/flydde eller sökte hjälp av 
omgivningen. Personer med GAD var sämst på att hantera situationer. 
 
 Hoehn, Braune, Schiebe och Albus (1997) mätte olika fysiska reaktioner i stressande 
situationer hos en grupp med panikångest och jämfört med en kontrollgrupp. De kom 
fram till att deltagarna med panikångest hade högre elektrodermal aktivitet (hudkonduk-
tans) och högre halt av norepinefrin i blodet än kontrollgruppen före, i början av, under 
och i slutet av de stressande situationerna. Att nivåerna var högre hos personerna i pa-
nikångestgruppen redan innan de var i situationerna tolkar Hoehn m. fl. som att de har 
högre förväntansångest än kontrollgruppen. 
 
Ångest och Kön 
 
 Som tidigare framgått är samtliga tre undersökta ångesttillstånd vanligare bland 
kvinnor än män. Om orsakerna till detta finns det ett antal teorier, men få konkreta slut-
satser eftersom den empiriska forskningen är begränsad enligt Shear, Feske & Greeno, 
2000). Personer med framträdande maskulina personlighetsdrag som självhävdelse, ag-
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gressivitet och hög aktivitet har i flera undersökningar visat sig ha ångest i mindre ut-
sträckning än genomsnittet. Hög grad av femininitet (snäll, omhändertagande, passiv) i 
personligheten innebär inte högre andel med ångest utan det är låg grad av maskulinitet 
som är avgörande. Detta gäller båda de biologiska könen. Alltför hög grad av maskuli-
nitet leder dock ofta till oförmåga att hantera vissa situationer vilket leder till könsrolls-
stress. Män med dessa personlighetsdrag blir oftast aggressiva, medan kvinnor med hög 
maskulinitet i större utsträckning utvecklar ångest (Shear m. fl., 2000). Kvinnor fokuse-
rar i större utsträckning på ömsesidig förståelse och känslomässig närhet i sina relatio-
ner med andra människor, medan män i större utsträckning ser till gemensamma intres-
sen och aktiviteter. Kvinnor störs därför mer när de får problem med sitt umgänge. 
Ångestdrabbade kvinnor uppger också i högre grad än män att de har dåliga sociala rela-
tioner och att detta ger dem ångest, men vad som är orsak och vad som är verkan är inte 
klarlagt (Shear m. fl., 2000)  
 
 Den huvudsakliga avsikten i föreliggande studie var att undersöka om personer med 
olika typer av ångestsyndrom uppvisar olika känslighet för stress. Utifrån ovanstående 
litteraturgenomgång gjordes följande antaganden: 
 
1. Personer som angivit att de har panikångest antas vara känsligare för stress än perso-

ner som angivit att de har social fobi eller generaliserat ångestsyndrom i enlighet 
med Taylor m. fl (1992) och Hoehn m. fl. (1997). 

 
2. I enlighet med Watson m.fl. (1988) förväntas samband mellan höga värden på NA 

och panikångest. 
 
3. I enlighet med Cairns m. fl. (1990) och Mamic (2005) antas att: 

a. Kvinnor upplever högre grad av extern LOC än män.  
b. Män upplever högre grad av intern LOC än kvinnor. 

 
4. Eftersom kvinnor enligt Kessler m. fl. (1994) upplever mer ångest och enligt (Fran-

kenhaeuser, 1993) konsumerar mer psykofarmaka antas att kvinnor har mer sömn-
problem än män. 

 
Metod 

 
Deltagare 
 
 Respondenterna utgjordes av 87 personer, 36 män och 47 kvinnor samt fyra respon-
denter som inte angivit kön. Åldersintervallet var 23-80 år. Alla var medlemmar i 
Svenska Ångestsyndromsällskapet och spridda över Sverige. Svenska Ångestsyndrom-
sällskapet (ÅSS) är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att 
stödja ångestdrabbade såväl genom att ha öppet hus eller andra aktiviteter för medlem-
marna som genom att sprida information om ångestsyndrom bland politiker, sjukvård 
och på andra håll i samhället. Tretton lokalföreningar och ett trettiotal kontaktpersoner 
finns spridda över landet (www.angest.se/riks). Fördelning gällande kön och ångestsyn-
drom visas i Tabell 1. Sju respondenter uppgav ej typ av ångestsyndrom. 

 
Tabell 1 

 

http://www.angest.se/riks
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Fördelningen av ångestsyndrom och kön bland respondenterna, antal 
Typ av ångestsyndrom                    Kön  

Man  
 
Kvinna  

Panikångest 
Social fobi 
Generaliserat ångestsyndrom 

11 
  9 
12 

21 
  7 
16 

Summa 32     44 
 

Som framgår av tabell 1 har fler kvinnor än män deltagit i undersökningen. Med un-
dantag för dem som är drabbade av social fobi är kvinnor överrepresenterade, särskilt 
när det gäller panikångest. Samsjuklighet, dvs. att mer än en diagnos är ställd, är tämli-
gen vanlig vid ångestsyndrom, men i denna studie har dock respondenterna uppmanats 
att endast ange det ångestsyndrom de lider av i första hand, varför samsjuklighet inte 
behandlas vidare. Av de 87 respondenterna uppgav 76 både kön och typ av ångestsyn-
drom. 
 
Instrument 
 
 En enkät med 55 frågor användes (Bil.1). De inledande frågorna rörde respondenter-
nas kön, ålder och bostadsort och därefter följde frågor om sjukdomsbild och arbetssitu-
ation. Till dessa frågor lades nedanstående instrument 
 
 PANAS – Positive Affect/Negative Affect Schedule. Detta instrument innehåller skalor 
där respondenterna instrueras att uppskatta hur i vilken utsträckning de upplevt olika 
känslor och stämningslägen, både positiva och negativa, under de senaste veckorna. 
Summavariabler bildades av positiv och negativ affekt innan värdena analyserades. 
Höga värden innebär hög affekt. 
 
 SE – Stress and Energy. I SE-instrumentet får respondenterna rapportera sin upplev-
da stress och energi genom att rapportera i vilken grad tolv adjektiv med positiv och 
negativ laddning stämmer överens med hur de känt sig den senaste timmen. Höga vär-
den innebär hög grad av stress. 
 
 LOC – Locus of Control. Detta test mäter i vilken utsträckning individer upplever sig 
själva ha kontroll över sin livssituation och det som händer dem. För att mäta detta an-
vändes Anderssons förkortade version av Rotters skala (Citerad i Johansson & Magnus-
son, 2006), vilken omfattar åtta påståenden som respondenterna får ta ställning till på en 
femgradig skala där svaren varierar från ”Instämmer fullständigt” till ”Helt avvikande 
uppfattning”. Hög poäng på testet innebär hög intern LOC, låg poäng hög extern LOC. 
 
Procedur 
 
 Kontakt togs med olika lokalföreningar för att få reda på hur många enkäter de upp-
skattade att de kunde sprida och få ifyllda vid nära förestående verksamheter. Därefter 
skickades enkäterna per post till en bestämd person inom varje lokalförening som an-
svarade för att distribuera dem och sedan skicka tillbaka dem. Ett trettiotal enkäter dela-
des ut personligen till medlemmar i Borås och Göteborgs lokalföreningar. Dessa erhölls 
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i retur direkt efter ifyllandet. Till varje enkät fanns ett försättsblad med information om 
undersökningens syfte och hur ifyllandet skulle gå till. För att garantera anonymiteten 
fick varje respondent ett kuvert att lägga sin enkät i och försluta. Totalt distribuerades 
105 stycken enkäter i denna omgång. Efter fem veckor togs ny kontakt för att påminna 
dem som ännu inte skickat tillbaka några enkäter. Dessutom distribuerades ytterligare 
31 enkäter vid denna tidpunkt, både via post och personligen. Totalt kom 87 av 136 
enkäter tillbaka vilket ger en svarsfrekvens på 64 %. Ursprungligen var det även tänkt 
att en grupp bestående av anställda på ett företag i Sjuhäradsbygden också skulle delta i 
undersökningen. Denna grupp skulle då ha jämförts med gruppen av ångestdrabbade. På 
grund av ett sent nej från företaget i fråga fick denna del utgå vilket också bidragit till 
ett lågt totalt antal respondenter i undersökningen. 
  

Resultat 
 
 Denna studie påvisade få signifikanta skillnader mellan de olika typerna av ångest-
syndrom. Överlag var skillnaderna i medelvärden för de undersökta parametrarna små. 
Undantagen var könsskillnader gällande extern Locus of Control och sömnbesvär. 
 
Tabell 2 
Typ av ångestsyndrom, medelvärden och standardavvikelse för SE, PANAS, och LOC 
   Panikångest 

M         s             n  
   Social fobi 
M         s            n  

       GAD 
M         s             n 

SE 
     Energi 
     Stress 

 
3.06     .72          32 
2.42     1.18        32 

 
3.24     .61         16 
2.59     1.25       16 

 
2.83     .82          29 
2.40     .88          29 

PANAS 
     Negativ affekt 
     Positiv affekt 

 
2.64      .84         32 
3.29      .78         32 

 
2.65      .79        16 
3.42      .61        16 

 
2.56     .77          30 
3.05     .78          30 

LOC 
     Intern locus 
     Extern locus      

 
3.1        .73         32 
3.03      .73         32 

 
3.59      .66         16 
3.14      .86         16 

 
3.29     .70          28 
3.15     .71          28 

  
 
  Antagande ett, att personer med panikångest är känsligare för stress än personer med 
social fobi eller generaliserat ångestsyndrom, bekräftades inte i denna studie. En envägs 
variansanalys genomfördes med typ av ångestsyndrom som oberoende variabel och 
upplevd stress enligt SE-formuläret som beroende variabel, F(2,74) = .18, p = .83. Skill-
naderna i medelvärde var små mellan de olika ångestsyndromen och ingen signifikant 
skillnad i stresskänslighet förelåg.. 
 

  Det andra antagandet, samband mellan höga värden på negativ affekt och panikång-
est, bekräftades inte i en envägs variansanalys F(2,75) = .10, p = .91. Medelvärdena för 
negativ affekt för ångestsyndromen var mycket lika, vilket framgår av Tabell 2, och 
ingen signifikant skillnad fanns, vilket innebär att inget samband mellan panikångest 
och negativ affekt såsom hög stressnivå, dålig social och kognitiv förmåga, högt medi-
cinintag med mera kunde konstateras. 
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 Antagande 3a, att kvinnor upplever mer extern Locus of Control, och 3b, att män 
upplever mer intern Locus of Control, testades i envägs variansanalys. Antagande 3a, att 
kvinnor upplever mer extern Locus of Control bekräftades, F(1,79) = 5.71, p < .05. Detta 
innebär att kvinnor i denna studie i högre grad än män upplever att deras liv styrs av 
yttre omständigheter som de själva inte kan påverka.  
 
 Antagande 3b, att män upplever mer intern Locus of Control, bekräftades inte  
F(1,79) = .02 p = .90. Detta innebär att det i denna studie inte fanns någon skillnad mellan 
könen gällande i vilken utsträckning man upplever i vilken grad livet styrs av faktorer 
som man själv kan påverka. 
 

Det fjärde antagandet, att kvinnor upplevde mer sömnproblem än män testades i χ2-
analys. Utfallet blev det motsatta, det vill säga att män har mer sömnproblem än kvin-
nor, χ2

(4) = 10.15, p = < .05. Tabell 3 visar kön fördelat över sömnproblem.  
 

Tabell 3 
Kön och sömnproblem, antal 
Sömnproblem under det se-
naste året 

Man  Kvinna 

aldrig 
1 till 3 gånger i månaden 
1 gång i veckan 
2 till 3 gånger i veckan 
Nästan varje dygn 

2 
6 
4 
11 
12 

9 
12 
10 
5 
10 

 
 Tabell 3 visar att fler män än kvinnor har sömnproblem flera gånger i veckan. Bland 
kvinnorna är lättare sömnproblem, upp till en gång i veckan, vanligare än för männen. 
En klart större andel kvinnor uppger sig också aldrig ha problem med sömnen. 
 

Diskussion 
 
 Det huvudsakliga syftet med denna studie var att undersöka om personer med olika 
typer av ångestsyndrom är olika känsliga för stress. I linje med Taylors m. fl. (1992) 
resultat då de använt ASI antogs att personer med panikångest skulle vara känsligare för 
stress än de med social fobi eller generaliserat ångestsyndrom. Någon sådan skillnad 
kunde dock inte påvisas. Orsakerna kan vara flera. SE-formuläret är i första hand fram-
taget för att mäta stress i arbetslivet (Kjellberg & Iwanowski, 1989) medan responden-
terna i vår undersökning oftast befann sig på någon av ÅSS lokalföreningar då de fyllde 
i enkäten. Det relativt stora bortfallet kan också ha påverkat resultatet. En orsak till den 
låga svarsfrekvensen var att större delen av enkäterna distribuerades via post. En avse-
värt mindre andel av dessa kom in jämfört med dem som lämnades ut personligen. Yt-
terligare en orsak kan vara att människor med ångestsyndrom upplever det jobbigare att 
fylla i enkäter än normalpopulationen. I denna studie togs inte heller någon hänsyn till 
samsjuklighet och hur denna kunnat inverka på resultatet. I Taylors m. fl. undersökning 
konstaterades att ingen som hade GAD eller social fobi samtidigt led av panikångest. I 
en framtida undersökning borde inverkan av dubbla och eventuellt även multipla dia-
gnoser undersökas. 
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 Antagande två, ett samband mellan höga värden på NA och panikångest, bekräftades 
inte heller. Watson m. fl. (1988) fick i sin undersökning ett tydligt samband mellan NA 
och alla ångestsyndrom och särskilt panikångest. I diskussionen påpekade de dock att 
eftersom NA är så tydligt korrelerad med alla typer av ångestsyndrom så är det inte an-
vändbart för att skilja dem åt. Då vi, som tidigare nämnts, inte tagit hänsyn till samsjuk-
lighet och bortfallet var stort blev förmodligen inte spridningen tillräckligt stor för att ge 
utslag i skattningen av NA. 
 
 Antagande tre gällde extern och intern LOC. Antagandet att kvinnor upplever mer 
extern LOC än männen bekräftades. Antagandet att män upplever mer intern LOC än 
kvinnor bekräftades inte. Både Mamic (2005) och Cairns m. fl. (1990) gjorde sina un-
dersökningar på ungdomar, men när det gäller extern LOC verkar skillnaden mellan 
könen finnas kvar även i vuxenlivet, åtminstone bland ångestdrabbade, även om reser-
vationen för låg svarsfrekvens måste tas i beaktande här också. Att män upplever mind-
re extern LOC än kvinnor behöver förstås inte innebära att de även upplever mer intern 
LOC. 
 
 Antagande fyra, att kvinnor skulle ha mer sömnproblem än män bekräftades inte. 
Istället visade det sig att männen hade mer sömnproblem. Någon uppenbar förklaring 
till detta är svår att tänka sig, men en möjlighet skulle kunna vara att kvinnor i högre 
utsträckning söker vård för sina sömnproblem vilket skulle förklara att de är överrepre-
senterade i medicinstatistiken. Det faktum att de söker vård i större utsträckning än 
männen innebär sannolikt också att de får adekvat hjälp i större utsträckning vilket gör 
att de sover bättre, medan männen låter bli att söka hjälp och deras problem består. 
 

Sammantaget fick denna studie lågt stöd. Detta kan bero på insamlingsmetoden med 
påföljande stora bortfall. I en framtida undersökning borde samtliga enkäter överlämnas 
personligen till respondenterna. Vad gäller SE-instrumentet borde instruktionen ha änd-
rats så att respondenterna uppmanades att svara på hur de känt sig den senaste veckan 
istället för den senaste timmen eftersom de inte befann sig i en arbetssituation. Då skulle 
förmodligen en bättre bild av varje individs stressnivå ha erhållits och antagligen också 
en större spridning.  

 
I en framtida studie vore det intressant att undersöka inverkan av dubbla diagnoser 

alternativt att endast ta med dem med renodlad panikångest, social fobi och GAD. En 
närmare undersökning av sömnproblemen skulle också kunna ge svar på varför män har 
mer sömnproblem än kvinnor.  
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                           Bilaga 1 
 
 
 

Instruktioner för enkät 
 

 
Vi är två studenter som läser C-kursen i psykologi vid Högskolan i 
Borås. I kursen ingår att skriva en uppsats som grundar sig på materi-
al insamlat genom en enkät. Vi har valt att skriva om samband mellan 
ångest och stress och låta medlemmar i Svenska Ångestsyndromsäll-
skapet fylla i enkäten. 
 
Försök att besvara frågorna utan att fundera alltför mycket. Oftast är 
det alternativ som verkar bäst på en gång det som bäst speglar hur du 
känner. Det tar ungefär 30 minuter att fylla i enkäten och vi ber dig att 
besvara alla frågorna så uppriktigt som möjligt. Ditt deltagande är 
viktigt för undersökningens slutresultat. När du är färdig kan du lägga 
din enkät i ett kuvert och försluta det, sedan skickar din lokalförening 
tillbaka det till oss utan att öppna det. 
 
Vi vill betona att deltagandet är helt frivilligt och att du garanteras 
fullständig anonymitet. Inga analyser på individnivå eller ens lokalfö-
reningsnivå kommer att göras. 
 
Om du har frågor rörande enkäten eller studien är du välkommen att 
kontakta Ulf Ståhl på tel. 033/139497 eller e-post: 
ulf.stahl@comhem.se
 
 
Tack för din medverkan! 
 
Ulf Ståhl 
Jessica Karlsson 

mailto:ulf.stahl@comhem.se
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Enkät om stress och ångest 
 

1. Är du:   Man  Kvinna 
 
2. Ålder _______ 
 
3. Hur många invånare har din bostadsort? 
 

 Över 200 000 invånare 
 40 000 till 200 000 invånare 
 5000 till 40 000 invånare 
 500 till 5000 invånare 
 Färre än 500 invånare 

 
4. Vilken typ av ångestsyndrom lider du huvudsakligen av? Ange endast ett av 
nedanstående alternativ. 
 

 Panikångest 
 Social fobi 
 Generell ångest 

 
5. Har du haft sömnproblem under det senaste året? Med sömnproblem menas att 
du har svårt att somna vid sänggående, vaknar för tidigt och kan inte somna om eller 
sover för lite över huvud taget. 
 

 Aldrig 
 1 till 3 gånger i månaden 
 1 gång i veckan 
 2 till 3 gånger i veckan 
 Nästan varje dygn 

 
6. Har du någon gång under det senaste året ätit antidepressiv och/eller ångest-
dämpande medicin? 
 

 Ja   Ja men inte regelbundet  Nej  
 
7. Hur många barn har du som du har minst 50% vårdnad om? 
 

 0 barn 
 1 till 2 barn 
 3 eller flera barn 

 
8. Är du:  Yrkesarbetande minst 75% eller arbetssökande minst 75%  
   Långtidssjukskriven minst 50% 
   Har sjukbidrag (f. d. förtidspension) minst 50% 
   Ålderspensionär eller avtalspensionär 
   Studerande 
   Annat 
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Om du är yrkesarbetande, besvara frågorna 9 till 15, fortsätt annars till fråga 16 
 
9. Vad har du för befattning inom företaget? ________________________________ 
 
10. Arbetar du   Dagtid   Skift 
 
11. Trivs du med ditt arbete? 
 
Inte alls        Väldigt bra 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
12. Trivs du med dina arbetskamrater? 
 
Inte alls        Väldigt bra 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
13. Skulle du vilja byta arbetsuppgifter? 
 
Inte alls        Väldigt gärna 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
14. Skulle du vilja byta arbetsplats? 
 
Inte alls        Väldigt gärna 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
15. Har du varit sjukskriven under det senaste året? 
 

 Mindre än en vecka 
 1 till 4 veckor 
 Mer än 4 veckor 

 
Den här skalan består av ett antal ord som beskriver känslor och stämningsläge. Ange i vil-
ken utsträckning du känt detta under de senaste veckorna. Det gör du genom att läsa 
varje ord och ringa in det svarsalternativ, på raden till höger, som du tycker stämmer bäst in 
på dig. 
 
  Inte alls Lite I någon  Ganska Väldigt 
    mån bra mycket 
16. Engagerad 1 2 3 4 5 

17. Förtvivlad 1 2 3 4 5 

18. Upprörd 1 2 3 4 5 

19. Haft skuldkänslor 1 2 3 4 5 

20. Rädd 1 2 3 4 5 

21. Fientlig 1 2 3 4 5 

22. Entusiastisk 1 2 3 4 5 

23. Stolt 1 2 3 4 5 

24. Retlig 1 2 3 4 5 
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25. På alerten 1 2 3 4 5 

26. Skamsen 1 2 3 4 5 

27. Inspirerad 1 2 3 4 5 

28. Nervös 1 2 3 4 5 

29. Bestämd 1 2 3 4 5 

30. Uppmärksam 1 2 3 4 5 

31. Pirrig, ängslig 1 2 3 4 5 

32. Aktiv 1 2 3 4 5 

33. Skrämd 1 2 3 4 5 

34. Ivrig 1 2 3 4 5 

35. Stark 1 2 3 4 5 

 
Hur har du känt dig den senaste timmen? Svara genom att ringa in den siffra som bäst 
motsvarar hur du känner dig. Fyll i snabbt utan att tänka allt för mycket. 
 
   Inte Knappast        Något       Ganska        Mycket        Väldigt 
                                alls         alls             mycket              
mycket 
 
36. Avslappnad 1 2 3 4 5 6 

37. Aktiv 1 2 3 4 5 6 

38. Spänd 1 2 3 4 5 6 

39. Slapp 1 2 3 4 5 6 

40. Stressad 1 2 3 4 5 6 

41. Energisk 1 2 3 4 5 6 

42. Ineffektiv 1 2 3 4 5 6 

43. Avspänd 1 2 3 4 5 6 

44. Skärpt 1 2 3 4 5 6 

45. Pressad 1 2 3 4 5 6 

46. Passiv 1 2 3 4 5 6 

47. Lugn 1 2 3 4 5 6 

 

Ta ställning till följande påståenden genom att ringa in den siffra som stämmer bäst in på din 
uppfattning om dig.  

48. Jag tror att de flesta positiva saker som händer mig ligger utanför mina möjligheter att kontrolle-
ra, dvs. de beror inte alls på vad jag gör. Otur och tur har säkert en viss betydelse 

Instämmer Instämmer Instämmer Något avvikande Helt avvikande 
fullständigt i stort till viss del uppfattning uppfattning 
(1) (2) (3) (4) (5) 
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49. Jag tror att det är frågan om hårt arbete om man vill nå framgång. Tur eller otur har inget 
med saken att göra. 
Instämmer Instämmer Instämmer Något avvikande Helt avvikande 
fullständigt i stort till viss del uppfattning uppfattning 
(1) (2) (3) (4) (5) 

50. Jag tror att de negativa saker som händer mig inte beror på tur eller otur, utan på mig 

Instämmer Instämmer Instämmer Något avvikande Helt avvikande 
fullständigt i stort till viss del uppfattning uppfattning 
(1) (2) (3) (4) (5) 

51. Jag tror inte att jag kan förhindra att jag drabbas av negativa händelser 

Instämmer Instämmer Instämmer Något avvikande Helt avvikande 
fullständigt i stort till viss del uppfattning uppfattning 
(1) (2) (3) (4) (5) 

52. Ibland tror jag att livet styrs av tillfälligheter utanför mina möjligheter att kontrollera 

Instämmer Instämmer Instämmer Något avvikande Helt avvikande 
fullständigt i stort till viss del uppfattning uppfattning 
(1) (2) (3) (4) (5) 

53. Jag tror att positiva saker som händer mig först och främst beror på vad jag själv har gjort och på 
det sätt jag hanterar olika situationer. Tur och otur har inget med det att göra. 

Instämmer Instämmer Instämmer Något avvikande Helt avvikande 
fullständigt i stort till viss del uppfattning uppfattning 
(1) (2) (3) (4) (5) 

54. Enligt min mening finns det inget sådant som tur eller otur som påverkar mitt liv 

Instämmer Instämmer Instämmer Något avvikande Helt avvikande 
fullständigt i stort till viss del uppfattning uppfattning 
(1) (2) (3) (4) (5) 

55. Jag känner det ofta som att jag inte har inflytande över hur mitt liv påverkas 

Instämmer Instämmer Instämmer Något avvikande Helt avvikande 
fullständigt i stort till viss del uppfattning uppfattning 
(1) (2) (3) (4) (5) 
 
Tack för din medverkan! 
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