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Finns det någon koppling mellan 

personrelaterade egenskaper (personlighetsdrag, locus of 
control, ålder eller kön) och stark ångestsymtom? 

 
 
 

Studien undersöker relationer mellan stark ångestsymtom och 
personlighetsdrag samt bakgrundsfaktorer. 35 deltagare, 23 kvinnor och 12 
män, rekryterades  på en högskola och besvarade en enkät. 

Resultaten visar en stark relation mellan personlighetsdraget 
neuroticism och ångest men inga andra korrelationer med övriga faktorer. 
En djupare analys av resultaten tyder på att den population ur vilken 
deltagarna rekryterats inte varit lämplig för att undersöka de aktuella 
frågeställningarna, eftersom deltagarna uppvisat en mycket låg grad av 
ångest i testet och även en mycket hög grad av inre locus of control.  
Diskussionen har väckt frågor anknutna till instrumentens lämplighet och 
beskaffenhet, men också om olika relationer i personligheten kan tänkas 
gälla för grupper som ligger på hög respektive låg  nivå av ångest.  En 
slutsats av detta arbete är att frågan är viktig och intressant och att det 
finns tillräckligt med teoretiskt underlag för att återkomma med ett mer 
omfattande val av deltagare och lämpligare mätverktyg. 

 
 
Nyckelord: Ångest, oro, personlighetsdrag, Locus of Control, BAI 
 

Att oroa sig för sin egen skull eller för närmaste anhörigas skull är en allmänmänsklig 
företeelse. ”Lider jag av en alvarlig sjukdom?” eller ”Kommer mitt barn att drabbas av en 
olycka?” - kan vara frågor som orsakar obehag för många av oss. I vissa fall kan detta 
fenomen ta ganska allvarliga former. 
Det verkar inte att alla är ”drabbade” på samma sätt. Olika faktorer spelar roll och gör att 
vissa individerna är mer känsliga för ångest än andra.  
Denna typ av ångest  kan variera mellan människor med olika grader av intensitet, från en ren 
benämning av emotion hos vissa individer till en problematisk intensitet hos andra. Vidare 
kan detta tillstånd nå patologiska former : GAD - (Generalized anxiety disorder)  .  

GAD  kan kort definieras som en okontrollerad tendens att oroa sig för sin egen skull eller 
för sina närmaste anhörigas skull. Denna oro följs av upphetsning, spänning, irritation, 
sömnlöshet och gastrointestinala problem. Oftast är dessa bekymmer ett livslångt fenomen 
som drabbar personerna i fråga. I litteraturen finner man ganska många studier om GAD men 
väldigt litet och ospecificerat om dem andra grader av ångest. Detta är orsaken till det att 
författaren refererar sig på många ställen till GAD. Genom att göra en analogi med GAD 
försöker arbetet även studera de mildare formerna av ångest.  

GAD´s exakta definitionen har varit föremål för ett antal ändringar och tolkningar 
(Rickels & Rynn, 2001). En första omfattande och beskrivande definition kommer från Freud 
(1894). Den bestod av fyra huvudsakliga kliniska syndrom: allmän irritabilitet, kronisk oro 
eller ängsliga förväntningar, ångestattacker och sekundära fobier. 

Ångestsymtomen, enligt Freud, var huvudsakligen somatiska, varken associerade med ett 
särskilt objekt, situation eller händelse (free-floating anxiety) eller som en följd av en plötslig 
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attack (sudden anxiety attacks). Freud nämner också andra symtom som hjärtarytmi, andnöd, 
svettning, illamående, ont i magen, m.m.  

DSM-I, (1952) och sedan DSM-II, (1968) använder begreppet ”neuroser” för att gruppera 
diverse sorters ångest. Det är först DSM-III (1987) som gör skillnad mellan GAD och olika 
diagnoser av panikstörningar (panic disorder) och med villkoret att varaktigheten är maximalt 
en månad. 

Enligt DSM-IV (First & Tasman, 2006) definieras generaliserat ångestsyndrom utifrån sex 
kriterier. Det karaktäriseras av överdriven ångest och oro som förekommer fler dagar under en 
period av minst sex månader. Individen upplever det svårt att kontrollera oron. Dessutom 
åtföljs ångesten och oron av minst tre av följande sex symtom: rastlöshet, att lätt bli 
utmattad/trött, koncentrationssvårigheter, lättretlighet, muskelspänning och sömnstörningar. 
Trots att individer med generaliserat ångestsyndrom inte alltid upplever oron som överdriven, 
rapporterar de subjektivt obehag vilket kan tillskrivas den konstanta oron, svårigheter att 
kontrollera oron eller upplevelsen av försämringar beträffande den sociala förmågan, 
arbetsförmågan eller andra viktiga funktionsområden.  

Somliga individer visar en större känslighet och oroar sig mer än andra. Akiskal (1998) 
försöker presentera detta beteende (överdriven tendens att oroa sig) snarare som en egenskap 
av individens personlighet än som ett sjukligt tillstånd. I sådant fall är det patologiska 
tillståndet GAD – (Generalized anxiety disorder) resultatet av ett överdrivet personlighetsdrag 
som han kallar för GAT – (Generalized anxiety Trait). 

Enligt Akiskal avser en individs temperament dess oftast varaktiga sätt att reagera 
känslomässigt. Det har att göra med individens sätt att reagera, variera sig i diverse situationer 
och med intensiteten av sin emotionella läggning. GAD – så som är beskrivet i DSM–IV- är 
ett förvärrat tillstånd av vissa icke patologiska personlighetsdrag kopplade till ångest (d.v.s. 
GAT). Trots vissa likheter med patologiska tillstånd som ”anxious-fobier”, ”inhibiteted” eller 
”avoidant-sensitive” temperament, har GAT en distinkt profil med ”altruistiska” toner. Rötter 
i det osjälviska engagemanget för närmaste anhöriga kan ha en förklaring i Darwins teorier 
om evolutionsläran (bara de som är best ampassade klarar sig och genom detta förs deras 
egenskaper vidare). Enligt detta krävs det för att överleva en utökad vaksamhet (vigilance) 
inför ett antal okända faror som hotar oss och våra närmaste. Detta utgör en intressant 
förklaring på varför, paradoxalt nog, GAD ökar i perioder av avslappning (relaxation). Enligt 
Akiskals teori har GAT  en defensiv roll (att öka vaksamheten inför oanade faror), vilket leder 
till att individen inte accepterar ovaksamhet (skapad av avslappningen). Detta leder till en 
ökad oro i avspänningsperioder. Gastrointestinala och muskulära symtom är metoder för att 
förhindra avslappning. 

GAT karakteriserar sig genom: ökat ”undvika skador”-beteende (önskan att inte ta några 
risker),  lågt ”söka-nytt”-beteende och lågt ”belöna beroende”-beteende (vill inte ha 
ytterligare oroskällor från andra närstående). Rutin, säkerhet och kapaciteten att distrahera sig 
från ”möjliga, okända faror” är andra GAT-egenskaper. GAT verkar också vara kopplat till 
depression, diverse fobier och alkohol- eller sedativ-missbruk.  

”Generalized anxiety Trait” (GAT) är en livslång temperamentrelaterad läggning för att 
oroa sig. Motiven till oro är det samma som hos GAD patienterna, vilket betyder, med andra 
ord, att GAT är en varierande ”arousal” mot vardagliga, icke-definierade hot som kan trappas 
upp till patologiska former, d.v.s. GAD. GAT verkar inte vara ett resultat av ett modernt, 
stressigt sätt att leva, utan det representerar ett genetiskt fundamentalt beteendemönster 
kopplat till överlevnad. 

I en studie om vilka personlighetsdrag som ingår i GAT och om det finns några 
förhållanden mellan de klassiska modellerna av personlighetsdrag och känsligheten för 
ångest, hittar Cox, Borger, Taylor, Fuentes och Ross (1999) intressanta kopplingar mellan det 
de kallar för AS (anxiety sensitivity) och Big Five (fem-faktor personlighetsmodellen). 
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Den mest använda metoden att mäta Big Five är Revised NEO Personality Inventory 
NEO-PI-R (Costa & McCrae, 1992). Detta instrument har fått ett brett empiriskt erkännande 
och grundar sig på en hierarkisk personlighetsstruktur. Den högre nivån av NEO-PI-R 
motsvarar Big Five-områdena: neuroticism (N), extraversion (E), openness to experience (O), 
agreeableness (A) and conscientiousness (C).  

AS (Anxiety Sensivity) definieras som en individuell variabel som beskriver ens tro att 
ångest/rädsla orsakar sjukdom, besvär eller ännu mer ångest, med andra ord en variabel som 
beskriver rädsla för att ångestsymtomen kan skada individen. 

Studien visar signifikanta kopplingar mellan Big Five högre- och lägrenivådimensioner 
och AS (positiva kopplingar till neuroticism (N), negativa till extraversion (E) och kopplingar 
till ångest och self-consciousness på lägrenivådimensionerna).   

Hantouche och Akiskal (2005) har försökt undersöka om det finns en distinkt Anxiety 
Sensitivity dimension eller om denna utgörs av en blandning av diverse ”anxious” drag i ens 
temperament. I en studie bland ungdomar som hade ångestrelaterade problem utan att ha en 
diagnostik av GAD, har forskarna försökt hitta konstanta temperamentdrag relaterade till 
ångest. Den statistiska analysen visade här en normal distribution för GAT-komponenter, en 
relativt bra Cronbach koefficient (0.64) och kunde identifiera tre olika kategorier av GAT:  
”anxious-avoidant” (undviker sociala situationer, blyg, vill inte blanda sig med andra, rädsla 
att förlora support),  anxious-phobic” (orolig, somatiska problem, funderar mycket, extrem 
spänning, rädsla för överdrivna risker eller faror) och  ”anxious-sensitive” (upptagen med 
tankar om ens duglighet, hyperkänslig för kritik eller ogillande). Efter 6 månader visade testet 
att de viktiga kriterierna var stabila (dvs i 80% av fallen). Studiens slutsats är att det finns 
ångestrelaterade drag i människans temperament (GAT) som kan leda till patologiska former 
(GAD) under extrema omständigheter.  

Som ett annat exempel av relation mellan personlighetsdrag enligt Big Five och ångest har 
Harris och Dollinger (2003) studerat rädsla för att bli gammal. De kunde bevisa en positiv 
koppling mellan neuroticism (N) och allmän rädsla för att åldras. Studien även visade en 
negativ koppling mellan ängslan att åldras och agreeableness (A), conscientiousness (C) och 
extraversion (E). Dessutom fanns det signifikanta skillnader mellan hur personlighetsdragen 
enligt Big Five var kopplade till de fyra dimensionerna av rädsla för olika aspekter av att bli 
gammal. 

En annan intressant riktning i forskningen om GAT är kopplingen mellan GAT och 
utvecklingen av depressioner eller missbruk av alkohol eller droger (Akiskal (1998), Barlow 
& Wincze (1998), Rickels, Case, Schweiser, Garcia-Espana, & Fridman (1991). 

Forskningen har också visat att GAD-spridning kan även variera med ålder. Barlow, 
Brown, och O´Leary (2001) rapporterar att 17%  bland äldre män och 21.5% bland äldre 
kvinnor lider av stark ångest och att denna åldergrupp är överrepresenterad när det gäller de 
högsta nivåerna av ångest.. Enligt dem är människor mellan 15-24 år den minst drabbade 
gruppen. Dessa resultat visar på en relation mellan ångest och ålder. 

Inom forskningsfältet finns också tankar på en relation mellan ångest och locus of control. 
Chorpita och Barlow (1998) sammanställde rön beträffande oro, depression, hjälplöshet, locus 
of control, djurs beteende, biologi, attachment-teori och barndomsstress. Med hjälp av detta 
byggde de en modell över omgivningens påverkan i utvecklingen av ångest. Som följd av 
deras analys kan författarna föreslå slutsatsen att en tidig erfarenhet av minskat ”internal locus 
of control” kan leda till en ökning av sannolikheten att ens uppfattning och beteende främjar 
ångesten. En viktig aspekt kan dock vara att nyare diskussioner lyfter ut iden att ”locus of 
control” kan vara ett alldeles för generellt begrepp som inte omfattar riktigt perceptionen av 
kontroll i samband med ångest (Rapee, Craske, Brown & Barlow,1996). 

En annan modell (kognitiv), beskriven av Alloy (1990), leder till samma slutsats. Enligt 
denna modell är känsla av kontroll en dimension som påverkar dessa problem: när en individ 
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upplever en känsla av brist på kontroll då resulterar det i en ”aroused anxiety”. Om känslan av 
brist på kontroll ökar, då resulterar detta i en blandning av ångest och depression, och om 
bristen på kontroll är fullständigt (totalt hjälplöshet) då är utgången depression. 

Vad är det som påverkar ångest? Enligt en modell (Gray, 1982) svarar en specialiserad 
hjärnstruktur (BIS) på straffsignaler, frustrerande icke-belöning signaler eller nya signaler. 
Dessa inkommande signaler analyseras i en ”comparator” (jämförelsemodul) och resultatet 
reglerar BIS aktivitet. Källorna av information som analyseras i ”comparator” är: det (då) 
observerade läget av världen runtomkring, nästa planerade steg i det motoriska programmet, 
redan inlärda konditionerade reflexer (stimuli –stimuli-association) och redan inlärda (stimuli 
– beteende- stimuli-association). 

Kontroll (definierat som förmåga att personligen påverka händelser och situationernas 
utgång i ens omgivning, oftast kopplat med straff eller belöning), kan påverka ångest-
emotionen. Enligt BIS-modellen skulle en minskad kontroll över en hotande stimulus leda till 
att färre strategier att bekämpa den skulle vara tillgängliga för ”comparator”, vilket i sin tur 
skulle leda till ökad ångest (minskad anxiety inhibition).  

Vad som kan vara intressant är tanken att inte bara nuvarande brist på kontroll kan öka 
ångest: kan en historia av minskad kontroll leda till en kronisk situation av ökad ångest? Och 
motsatt: är en individ som uppfostrats med att ha kontroll mindre utsatt för ångest i vuxen 
ålder? Enligt BIS-modellen kan tidiga erfarenheter av minskad kontroll spela en stor roll i att 
skapa en psykologisk ”svaghet” relaterad till ångest. Studier gjorda på barn (Finch & Nelson, 
1974) visar att det finns korrelation mellan ”locus of control” och ångest.  

Familjen spelar en viktig roll i barnets upplevelse av kontroll och/eller respektive ångest. 
Ett par faktorer är nämnda: familjens struktur- mindre antal barn eller förstfödda barn (som 
inte upplever så mycket konkurrens) utvecklar en större LOC och föräldraskapet - mer 
lyhörda föräldrar ger barnen möjligheter att söka och få mer uppmärksamhet, vilket är ett 
tidigt sätt att uppleva internal LOC. Mindre påträngande eller skyddande föräldrar ger barnen 
möjligheter att skapa nya färdigheter eller att undersöka omgivningen, vilket också leder till 
en ökad internal LOC. 

En intressant tanke är om ”attachement theory” (AT) är något att använda här, som en 
brygga mellan kontroll och ångest. Enligt AT, Bowlby (1980) är föräldrarna (s.k. attachement 
objects) en bas av säkerhet och skydd från vilken barnen agerar. Detta är kritiskt för en 
hälsosam utveckling av barnen. Ett barn som är avskild från sitt ”attachement object” (AO) – 
blir ångestfull och agerar för att återuppta kontakten. Om detta inte är möjligt (vilket 
egentligen betyder en upplevelse av extern LOC) kan hända att barnet utvecklar en ”anxious 
attachement”.  

Två andra egenskaper av föräldraskapet har visat sig av vikt beträffande barnens framtida 
utveckling av ångestrelaterade problem: värme eller känslighet och överskydd eller kontroll. 
Detta leder till fyra typer av föräldrar.  Studier har visat att låg värme och överskydd kan 
associeras med framtida GAD eller depressioner. Den värsta möjliga kombination är föräldrar 
som är kalla, affektionslösa, med stort kontrollbehov. Det kan också spekuleras att en sådan 
typ av föräldrar leder till att barnen har väldigt lite ”internal LOC”. Flera studier måste göras 
för att belysa detta. 

Som en kontrast till familjens roll för barnets känsla av kontroll och av ångest, kan man 
fråga sig hur det påverkar den vuxne att vara förälder. Denna roll är den som mest sannolikt 
uppväcker de altruistiska motiven för oro som tidigare nämnts i samband med GAD och 
GAT.   
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Syftet med studien 
 

Människornas ångestnivåer kan variera från normala värden till patologiska nivåer. Den 
patologiska formen för den typ av ångest som vi studerar här är GAD (General Anxiety 
Disorder). Varje individ kan karakteriseras av en viss nivå av ångest. Denna nivå kan mätas 
med BAI (Beck ångestinventorium). Enligt teorierna presenterade i inledningen (Akiskal, 
1998) kan finnas kopplingar mellan högre nivåer av ångest och en viss typ av personlighet 
som presenterar en ökad benägenhet för ångest: GAT – (Generalized anxiety Trait). En 
intressant fråga är om relationen mellan ångestnivån och personlighetsdragen kan redovisas så 
som de är beskrivna av BFI – (Big Five Index). 
 Syftet med denna undersökning är att se om det finns någon statistiskt signifikant koppling 
mellan ångest och personlighetsdragen, ”locus of control”, kön, ålder eller familjeförhållande, 
vilket kan antagas utifrån de teorier som presenterats.  Följande nollhypoteser har 
konstruerats: 

- H10 – det finns ingen koppling mellan ångest och personlighetsdrag  
- H20 – det finns ingen koppling mellan ångest och ”locus of control” 
- H30 – det finns ingen koppling mellan ångest och kön 
- H40 – det finns ingen koppling mellan ångest och ålder 
- H50 – det finns ingen koppling mellan ångest och familjeförhållanden 

- vilka, enligt litteraturen, bör förkastas. 
 
 
Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
 

Enkäten (se bilaga) delades ut bland personalen på en högskola med hjälp av det interna 
systemet för postdistribution utan att studieförfattaren skulle kunna välja deltagarna eller veta 
deras namn. Det delades ut 75 formulär och antal inkomna svar var 40. Fem svar blev 
borttagna p.g.a. ofullständiga uppgifter eller extrema svar. 

Deltagarna utgjordes av 23 kvinnor och 12 män. Den totala medelåldern var 47,6 år (s 
=11,79) med ett minimum på 27 år och ett maximum på 65 år. Männens medelålder var 52,33 
år (s = 12,25) med ett minimum på 36 år ett maximum på 65 år och kvinnornas medelålder 
var 45,13 (s = 11,00) med ett minimum på 27 år och ett maximum på 64 år. 

Familjeförhållandena beskrevs ned en nominal variabel som har tre värden: ”ensam” med 
5,7%, ”familj med barn” med 77,1% och ”de utan barn” med 17,1%. 

 
 Material 
 

I studien användes tre mätinstrument: 
1. Beck Anxiety Inventory (BAI) Beck, Brown, Epstein och Steer (1988), översatt till 

svenska av Järvå (2005) – ett test utarbetat för att mäta vanligt förekommande ångestsymtom 
och deras styrka och består av 21 yttringar som graderas från noll (aldrig) till tre (nästan hela 
tiden)  

Enligt Dattilio och Salas-Auvert (2000) skall det i BAI-manualen stå att poäng på 0-7 
indikerar minimal ångest, 8-15 mild, 16-25 moderat och 26-63 svår ångest. Cronbachs alfa för 
detta samplet var .89. 

2. The Big Five Inventory (BFI) (Pervin och John (1999) – delar upp personligheten i fem 
skalor: Extraversion, Agreeableness (Vänlighet), Conscientiousness (Samvetsnogranhet), 
Neuroticism och Openness (Öppenhet). Testet består av 44 påståenden (översatta av studiens 



  Högskolan i Kristianstad 
  C-uppsats i Psykologi 
  Adrian Moldoveanu 

6

författare till svenska) som graderades från 0 (Stämmer inte alls) till 4 (Stämmer precis). 
Cronbachs alfa för detta samplet var .87 för Extraversion, .82 för Agreeableness, .63 för 
Conscientiousness, .87 för Neuroticism och .76 för Openness. 

 3. Locus of control test (LOC) Liljeström och Tubérus (2001) mäter hur en individ 
uppfattar sina möjligheter att påverka situationer han/hon befinner sig i. Testet består av 16 
påståenden som graderas mellan 1(stämmer inte alls) till 7(stämmer helt).  Extern LOC ger 
låga poäng medan intern LOC höga. Cronbachs alfa för detta samplet var .62. 

Metoden använde sig av BAI –testet för att mäta ångestnivån hos varje individ genom att 
summera antal poäng från alla 21 yttringarna. 

 LOC-testet mätte nivån av internal LOC  hos varje individ. Indexen byggdes genom att 
summera antal poäng från alla frågorna. (med korrigering för de omvända frågorna). 

BFI användes för att mäta nivån på varje av de fem ovannämnda personlighetsdrag. 
Indexen byggdes på samma sätt som för  LOC-testet. 

Antal inkomna formulär var 40. Fyra items togs bort för att eliminera extrema värden 
(outliers) och en som inte hade fullständiga svar. 

 
 
Resultat 
 

Huvudresultatet av studien, framtaget med hjälp av en hierarkisk multipel regressionsanalys 
(med Neuroticism som första steg), visade en statistiskt signifikant koppling mellan 
personlighetsdraget N (Neuroticism) och ångest (se Tabell 1), Adjusted R2 =0.37, F(1,34) = 
19.58, p< .001 . Det finns ingen annan korrelation mellan de andra 
personlighetskomponenterna i Big Five modellen och ångest. Korrelationer mellan 
variablerna i regressionsanalysen presenteras i Tabell 2. 

 
Tabell 1 Summering av hierarkisk multipel regressionsanalys för den variabel från 

BigFive modellen som predicerar ångest.(N=35.) I tabellen redovisas bara de variablerna som 
har en statistiskt signifikant koppling till ångest. 

Variabel B SE B beta p 
Neuroticism 4.57 1.03 .61 .000 

Not: B – regressionskoefficient, beta – standardiserat regressionskoefficient, SE B – standard eror för 
regressionskoefficienten B 

 
Adjusted R2 =0.37 innebär att neuroticism förklarar 37% av ångest, vilket visar en stark 

effekt. I den andra delen av den hierarkiska analysen söktes relationen till de andra 
personlighetsvariablerna utan att kunna hitta något statistiskt signifikant resultat. 

 
Alla andra korrelationer samt genomsnitt och standard deviation för varje variabel som 

beskriver personligheten finns redovisade i Tabell 2. 
 
Tabell 2 Medelvärde, SD och korrelationer mellan variabler i regressionsanalys (N=35). 
 M SD Ångest Pers_N Pers_E Pers_C Pers O Pers_A 
Ångest 7.11 5.65 -      
Pers_N 1.68 .76 .61*      
Pers_E 2.22 .79 -.13 -.14     
Pers_C 2.56 .45 -.05 -.27 .27    
Pers_O 2.84 .5 -.19 -.01 .29 .05   
Pers_A 2.85 .52 -.25 -.23 -.01 .25 .09 - 
Not: * p < .001 
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På en LOC-skala från 0 till 7 (med 7 max. internal LOC) är genomsnittet för studiens 
population M=4.8 SD=0.075 med min.värde =3.75 och max.värde=5.5.  
En korrelationsberäkning (Pearson) visar att det finns statistiskt signifikant koppling mellan 
ångest och ”locus of control” för de utan barn. Analysen visar en stark koppling (r = .78, n=8, 
p< .05) med en effektstorlek r2 = .60. En scatterdiagram visar en positiv koppling, d.v.s. ju 
mer ”internal LOC” desto större ångest.  
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Analysen kunde däremot inte vissa någon statistiskt signifikant koppling vare sig hos 

familjerna med barn eller direkt, utan hänsyn till familjeförhållanden. 
 
En independent-samples T-Test användes för att jämföra värdena för variablerna ångest 

och kön. Ingen signifikant skillnad i resultaten för kvinnor (M=7.78, SD=5.15, N=23) och 
män (M=5.83, SD=6.55, N=12) kunde hittas. 

 
För att kontrollera relationen mellan ångest och ålder användes en korrelationsberäkning 

(Pearson). Ingen statistiskt signifikant koppling mellan ångest (M=7.11, SD=5.65, N=35) och 
ålder (M=47.6, SD=11.79, N=35) kunde påvisas. 

 
 
En one-way mellangrupps ANOVA användes för att jämföra värdena för variablerna 

ångest och familjförhållanden. Genomsnittvärdena och standard deviation presenteras i 
följande tabell 

 
 
Tabell 3. 
 Descriptive Statistics 
Dependent Variable: Ångest  

familj Mean 
Std. 

Deviation N 
ensam 3,00 1,41 2
familj med 

barn 7,00 5,85 27

familj utan 
barn 8,83 5,34 6

Total 7,11 5,65 35
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Inget statistiskt signifikant resultat kunde styrkas.  
I en annan analys användes en independent-samples T-Test för att jämföra värdena för 

variablerna ångest och familj med barn, respektive utan barn.. Ingen signifikant skillnad i 
resultaten för familj med barn (M=7.03, SD=5.85, N=27) och de utan barn (M=7.38, 
SD=5.29, N=8) kunde hittas. 

 
Diskussion 
 

Frågorna ställda i denna studie försöker med utgång från de teorier och den forskning som 
nämns i inledningen, hitta en relation mellan stark ångest och diverse faktorer kopplade 
antingen till de biologiska faktorerna eller till faktorer som är ett resultat av situationer eller 
miljön runt omkring oss. De studerade faktorerna var fem personlighetsdrag enligt Big Five – 
modellen, intern LOC, ålder, kön och familjeförhållanden.  Det har dock funnits mycket få 
resultat i det empiriska materialet, trots att standardiserade tester använts och att 
frågeställningen tyckts teoretiskt underbyggd. Studien visar en positiv (förväntad) 
samvariation mellan ångest och Neuroticism, och en positiv (tvärt emot förväntningarna) 
samvariation mellan ångest och LOC inom gruppen utan barn. 
Ett initialt problem i studien är begreppsdefinitionen. Det fenomenet som är studiens föremål 
är ”den okontrollerade tendensen att oroa sig för sin egen skull eller för närmaste anhörigas 
skull”. Det närmaste allmänt använt begrepp är GAD – (Generalized anxiety disorder). 
Nackdelen med att använda begreppet GAD är att det är definierat som ett patologiskt 
tillstånd medan denna studies område är ”normala” människor, som fungerar i samhället och 
inte har kommit i specialiserad vård. Med andra ord begreppet är för ”starkt”. I inledningen 
nämns även andra begrepp som olika forskare har kommit fram till. T.ex. Akiskal (1998) 
använder GAT – (Generalized anxious temperament). Enligt hans teorier är GAT en typ 
personlighet (en kombination av personlighetsdrag) som kan förklara varför vissa individerna 
upplever en högre grad av ångest. GAT representerar alltså en potential problematiskt 
benägenhet för ångest. 

En direkt följd av detta är att instrumentet använt för att mäta det - Beck Anxiety 
Inventory (BAI) – verkar vara för grovt för den miljön där det rekryterades studiens 
försöksdeltagare. Genomsnittsvärdet för deltagarna indikerar nedre gränsen för ”mild ångest” 
på skalan, och de flesta deltagare ligger på värden motsvarande ”ingen ångest”. . Detta lede 
till att bara väldigt starka effekter blir synliga och kan delvis förklara att inte alla förutsedda 
hypoteser blir konfirmerade.  

En sådan stark effekt fanns i relationen mellan ångest och neuroticism. Många studier 
kom fram till samma resultat och då kan fråga om kausalitet uppstå: Vad påverkar eller 
orsakar vad? Arehart-Treichel (2004) redovisar för en intressant studie som visar att både 
neuroticism och GAD är egentligen utryck av en gemensamt genetisk följd. I en studie utfört 
på c:a 8000 tvillingar (både enäggs- och tvåäggstvillingar) har Hettema, Prescott och Kendler 
(2004) visat att relationen är mycket mer vanlig hos enäggstvillingarna, vilket betyder att 
samma gener som genererar en hög neuroticism är orsaken till GAD. Studien visar att (efter 
det att den lågsignifikanta skillnaden mellan kön var borttagen) korrelationen mellan 
neuroticism och GAD var mycket stark. Däremot betraktas de livserfarenheterna som ökar 
sårbarheten för GAD ha en alldeles för liten roll beträffande individens nivå av neuroticism. 
Med andra ord ”nature” spelar mycket större roll än ”nuture” i detta fall.  

Den förväntade relationen mellan ångest och ”internal locus of control” är att upplevt 
minskad ”internal locus of control” leder till en ökad negativ emotion, som leder till ökad oro. 
Chorpita och Barlow (1998) visar också att en historia av tidiga erfarenheter av brist på 
kontroll kan leda till förhöjd ångest.  
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I denna studie bekräftas inte denna teori. Det finns en statistiskt signifikant korrelation 
mellan LOC och ångest för de utan barn. Samma korrelation kan inte styrkas för familjerna 
med barn (som är majoriteten av deltagarna) eller för hela gruppen (oavsett 
familjeförhållande). Liksom i fallet med ångesten kan gruppen ha varit för extrem för att 
skillnader skulle framstå klart – gruppens värde på LOC låg högt och det fanns inte individer 
med direkt låg LOC. 

Resultatet förefaller märkligt: en stark relation mellan ångest och LOC hos barnlösa 
familjerna och en omvänd ordning: ju mer internal LOC, desto större ångest. Med hänsyn till 
det relativt stora antal sökta effekter är det är möjligt att resultatet i gruppen utan barn är en 
artefakt (d.v.s. ett resultat som uppkommit utan en systematisk bakomliggande orsak). En s.k. 
Bonferroni effekt (Ju fler skillnader man letar efter, desto högre grad av signifikans bör man 
begära) gör att även om effektnivån är hög på sambandet mellan LOC och BAI, så är 
signifikansen inte stark nog för att effekten skall kunna tas  allvarligt. Slutligen är det också 
möjligt att, vilket nämnts i inledningen, att allmän locus of control är ett för generellt begrepp 
för att gälla relationen mellan kontroll och ångest (Rapee, Craske, Brown & Barlow,1996). 

Några möjliga förklaringar till det negativa resultatet beträffande kopplingen ångest – 
LOC kan vara kulturen och typen av samhälle försöksdeltagarna lever i Wise (1999). Många 
studier (på 70 och 80-talet) har visat att LOC kan bero på ett antal kultur- eller könsbetingade 
variabler. Coleman, Campbell, Hobson, McPartland, Mood, Weinfeld och York (1966); 
Gurin, Gurin, Lao och Beattie (1969) samt Vecchio (1981) indikerar att unga svarta arbetare 
tendera att ha mer external LOC i jämförelse med vita arbetare av samma ålder och 
utbildningsnivå. Andra författare som Gaa och Shores (1979) menar att skillnaderna kan beror 
inte bara på kulturen men också på specifika områden där man jämför LOC. Könsperspektivet 
relaterat till kulturen spelar också roll lika väl som tryggheten som individen känner i sitt 
respektive samhälle.  

I denna studie var försöksdeltagarna rekryterade bland tjänstemän eller lärare på en 
högskola. Det höga värdet på LOC som mätts upp i denna studie innebär att deltagarnas 
resultat inte återfinns på  en kontinuerlig skala (alla värdena grupperas i den översta delen av 
skalan och inga skillnader kan sättas i perspektiv). Maureen  och Harris (1983) signalerar en 
sådan effekt: det finns en relation mellan högre akademiska prestationer och en större 
”internal locus of control”. Denna relation (i storleksordning liten till medium) är starkare 
bland yngre (mellan yngre och äldre) och bland män (mellan män och kvinnor). 

En direkt och kategorisk slutsats av denna studie blir att försöksdeltagarna måste 
rekryteras från både akademiska och icke akademiska miljöer för att åstadkomma en 
någorlunda informationsrik spridning beträffande LOC. Alla dessa aspekter visar hur viktigt 
är val av population när frågor kopplade till LOC studeras.  

Ett annat problem som spelar en stor roll i studiens resultat är den begränsade antal 
deltagare. Svårigheter kopplade till de limiterade praktiska resurserna som studieförfattaren 
hade tillgång till lede till ett alldeles för liten sample-storlek. Ett arbete som har ambitionen att  
studera 5 personlighetsvariabler, två kön, tre familjegrupper, ålder och LOC borde haft 
tillgång till minst 400 deltagare. Denna minimala antal fall kan har påverkat resultatet inte 
bara kvalitativt (precisionsmässigt) utan också kvantitativt. 

Analysen av den tredje hypotesen som skulle hitta en relation mellan ångest och kön gav 
inga signifikanta statistiska argument. Detta resultat (som avviker från ett stort antal studier 
som bekräftar det motsatta) kan bara förklaras med den snäva fördelningen som karakteriserar 
studiens population. Ett relativt lågt antal individer med en ojämn könsfördelning (dubbelt så 
många kvinnor) (vilket i och för sig representerar fördelningen på en högskola) ger för lite 
information för att kunna bidra till tydliga slutsatser.  Dessutom kan faktorer som utbildning 
och likvärdiga sociala och kulturella förhållande (med andra ord en mer homogen miljö) leda 
till en mindre tydlig koppling mellan kön och ångest.  
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Inte heller hypotes H40 – det finns ingen koppling mellan ångest och ålder- kunde förkastas. 
Varken en direkt relation mellan ångest och ålder eller specifikt delat på kvinnor/män kunde 
styrkas i den statistiska analysen. Till skillnad mot den ovan kommenterade hypotes H3 
(relation kön – ångest) verkar forskarnas åsikter mer splittrade här. Exempelvis prövade 
Andreoletti, Veratti och Lachman, (2006) i ett experiment kopplingen mellan kognitivt 
specifik ångest (ångest orsakad av oförmåga att minnas) och ålder. Trots en förväntad positiv 
relation mellan ålder och ångest, kunde inte studien visa några signifikanta resultat. En 
förklaring kan vara att ju äldre man blir desto bättre strategier utvecklar man för att hantera 
ångest eller strategier för att handskas med svarigheterna att minnas.  

En annan förklaring av det negativa resultatet beträffande kopplingen till kön eller ålder 
kan vara att dessa relationer är mycket tydliga i patologiskt sammanhang och svårare att 
bevisas hos friska människor.  

Testet presenterades först för  friska personer (både kvinnor och men) och sedan för 
personer diagnostiserade med GAD (också både kvinnor och män). Deras analys visade att  
GAT-ställningen var inte kopplad till kön eller ålder för friska försökspersoner, medan det hos 
GAD-patienterna hittades en signifikant stark överrepresentation av kvinnor och en 
signifikant korrelation med ålder. Nästan alla testfrågorna skilde sig signifikant mellan friska 
och GAD patienter. Dessutom var GAT-ställningen inte påverkad av psykologiska-, sociala-, 
sysselsättningsfaktorer eller av ångestsymtomen och individens värde för GAT kvarstod 
konstant över dessa två år. 

Den femte hypotesen (finns det någon koppling mellan ångest och familjeförhållanden) 
har inte gett något positivt svar. Det finns några problem relaterade till denna variabel. 
Eftersom den typen av oro eller ängslan vi vill undersöka är definierad som ”en okontrollerad 
tendens att oroa sig för sin egen skull eller för närmaste anhörigas skull”, skulle 
familjeförhållandena spela då en viktig roll. En svårighet som genast dyker upp är 
definitionen av begreppet ”familjeförhållande” och skapandet av en lämplig och användbar 
variabel. Två nominella variabler definieras: familj (”ensam”, ”familj med barn” och ”familj 
utan barn”) och familj1 (1 – ”de utan barn” och 2 – ”familj med barn”).. Tanken vad att 
faktorerna som kan generera ångest är barn eller make/maka. Ingen analys kunde visa 
statistiskt signifikanta kopplingar med ångest. Dessa två variabler är ganska grovt definierade. 
En mycket bättre nyanserat beskrivning av individens familjeförhållande bör tas fram (t.ex. en 
indexerad variabel som tar hänsyn till fler faktorer och som testats först för att se dess 
lämplighet och validitet). 

Rollen av kognitiva och psykologiska variabler som styr patologiska ångestrelaterade 
problem behöver en bättre kartläggning och klassificering och stöd med hjälp av empiriska 
studier. Dessutom faktorer som påverkar ångest hos vuxna måste studeras även med 
perspektiv över deras barndom. 

Denna studie, som grundar sig på en ganska bred teoretisk grund, kunde inte bekräfta alla 
föreslagna hypoteser. Trots de ganska tilltalande teorierna kunde slutsatserna inte bekräfta 
teorierna, p.g.a. en ganska sned och begränsad rekrytering av försöksdeltagarna. En möjligen 
bättre anpassat instrument för att mäta ångest bland friska personer skulle ha gett mer 
precision och tydligare svar.  

En annan intressant tolkning av studiens resultat är det att det finns olika ångestnivåer och 
att de relationer som gäller för människor med relativt hög ångest enligt undersökning inte 
gäller för människor med låg ångestnivå. Det är alltså inte ett kontinuum längs hela 
ångestskalan. Enkätens resultat placerar studiens område i den ”friska” – delen, d.v.s. 
människor med en låg ångestnivå. I detta område verkar inte finnas tydliga kopplingar mellan 
ångest och personrelaterade egenskaper som personlighetsdrag, LOC, kön, ålder. Eftersom det 
enligt teorierna i inledningen finns så många indicier att det bör finnas sådana relationer, 
förefaller det intressant att fortsätta studera även försöksdeltagare som karakteriseras av en 
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hög ångestnivå.  Då kan slutsatsen att det inte finns nämnvärda kopplingar för låga 
ångestnivåer eventuellt få stöd. 

Eftersom ämnet inte verkar uttömt eller ointressant, skulle en mer omfattande studie, som 
tar hänsyn till detta arbetes slutsatser, vara en tänkbar utveckling. 
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HÖGSKOLAN I KRISTIANSTAD  Institutionen för beteendevetenskap 
 
 

 
ENKÄTUNDERSÖKNING – Finns det någon koppling mellan  

personrelaterade egenskaper (personlighetsdrag, locus of 
controll, ålder eller kön) och stark ångestsymtom? 

 
 

Att oroa sig för sin egen skull eller för närmaste anhörigas skull är en allmänmänsklig 
företeelse. ”Lider jag av en allvarlig sjukdom?” eller ”Kommer mitt barn att drabbas av 
en olycka?” - kan vara frågor som ställer till problem för vissa av oss. I vissa fall kan 
detta fenomen ta ganska allvarliga former. 

Syftet med denna undersökning är att söka vetenskapligt bevis för ett samband 
mellan ängslan och några personliga egenskaper som t.ex. en viss personlighetstyp, 
locus of control, ålder, familjeförhållande eller kön? 

Resultaten av en sådan undersökning kan vara av avsevärd betydelse i försöket att 
hitta orsakerna till en ganska vanlig typ av psykiska problem som eventuellt kan leda till 
några metoder och strategier att lindra eller bota dem. 

 
Svaren från enkätundersökningen behandlas konfidentiellt och anonymt. Deltagandet 

är frivilligt. 
 
 
 
 
1. Vilken kön tillhör du?   Man/kvinna 
 
2. Vad är din ålder?        

________ 
 
3. Familjeförhållande och antal barn: ________________________ 
 
 
 
 
Närmast följer tre test som försöker beskriva din personlighet (BFI), 

locus of control (LOC) och ångestmått (BAI). 
 
Resultatet av denna studie kommer att finnas i HKR´s uppsatsdatabas 

(Högskolan i Kristianstad) eller kan redovisas an mig för dem som önskar 
det. 

 
Var vänlig och svara på alla frågor! 
 
 
 
Tack på förhand! 
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PERSONLIGHETSINVENTORIUM (BFI) 

 
  Stä

mmer 
inte 
alls 

Stämm
er inte 

särskilt bra 

Varken 
ja eller nej  

Stämm
er ganska 

bra 

Stäm
mer 

precis 

1 Tycker om att prata 0 1 2 3 4 
2 Brukar anmärka andras fel 0 1 2 3 4 
3 Varken samtycker eller misstycker  0 1 2 3 4 
4 Känner mig ofta deprimerad, nedstämd 0 1 2 3 4 
5 Blir upplivad av nya idéer 0 1 2 3 4 
6 Håller mig i bakgrunden 0 1 2 3 4 
7 Är hjälpsam och osjälvisk mot andra 0 1 2 3 4 
8 Kan vara ibland slarvig 0 1 2 3 4 
9 Är avslappnad, har lätt att hantera stress 0 1 2 3 4 
1

0 
Nyfiken på många olika saker 0 1 2 3 4 

1
1 

Är full av energi 0 1 2 3 4 

1
2 

Är redo att starta bråk med andra 0 1 2 3 4 

1
3 

Är en pålitlig anställd 0 1 2 3 4 

1
4 

Kan bli spänd 0 1 2 3 4 

1
5 

Är påhittig 0 1 2 3 4 

1
6 

Är den som får fart på en fest 0 1 2 3 4 

1
7 

Har en förlåtande attityd 0 1 2 3 4 

1
8 

Har en tendens att vara oorganiserad 0 1 2 3 4 

1
9 

Oroar mig mycket 0 1 2 3 4 

2
0 

Har en livlig fantasi 0 1 2 3 4 

2
1 

Gillar inte att dra till mig uppmärksamhet 0 1 2 3 4 

2
2 

Tror att andra människor har goda avsikter 0 1 2 3 4 

2
3 

Har en tendens att vara lat 0 1 2 3 4 

2
4 

Är emotionellt stabil, bli sällan irriterad 0 1 2 3 4 

2
5 

Är uppfinningsrik  0 1 2 3 4 

2
6 

Har en bestämd personlighet 0 1 2 3 4 
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2
7 

Kan vara kylig och överlägsen 0 1 2 3 4 

2
8 

Ger inte upp förrän hela jobbet är klart 0 1 2 3 4 

2
9 

Har ofta humörsvängningar 0 1 2 3 4 

3
0 

Tycker om konst och estetiska upplevelser 0 1 2 3 4 

3
1 

Är ibland blyg, hämmad 0 1 2 3 4 

3
2 

Har ett gott ord att säga till alla människor 0 1 2 3 4 

3
3 

Genomför mina uppdrag ordentligt  0 1 2 3 4 

3
4 

Kan förbli lugn i pressande situationer 0 1 2 3 4 

3
5 

Föredrar rutinarbete  0 1 2 3 4 

3
6 

Är utåtriktad, sällskaplig 0 1 2 3 4 

3
7 

Kan vara ohyfsad ibland med andra 
människor  

0 1 2 3 4 

3
8 

Gör planer och ser till att de genomförs 0 1 2 3 4 

3
9 

Blir lätt nervös 0 1 2 3 4 

4
0 

Tycker om att reflektera, att leka med idéer 0 1 2 3 4 

4
1 

Har inga konstnärliga intressen 0 1 2 3 4 

4
2 

Tycker om att samarbeta med andra 0 1 2 3 4 

4
3 

Är lätt att distraheras 0 1 2 3 4 

4
4 

Är sofistikerad i konst, musik och litteratur 0 1 2 3 4 

  
BECK ÅNGESTINVENTORIUM (BAI) 

 
 

Instruktioner: Nedan är en lista på vanliga ångestsymtom. Var vänlig och läs varje fråga 
noga och indikera hur ofta Du upplevt varje symtom under den gångna veckan (inklusive 

idag) genom att ringa in motsvarande siffra i kolumnerna till höger om respektive symtom. 
 
 

Symtom Aldrig Ibland Ofta Nästan 
hela tiden 

1.Domningar eller stickningar 0 1 2 3 
2.Värmekänsla 0 1 2 3 
3.Skakningar i benen 0 1 2 3 
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4.Inte kunde slapna av 0 1 2 3 
5.Rädsla att det värsta skall hända 0 1 2 3 
6.Yrsel eller virrighet 0 1 2 3 
7.Hjärtat slår hårt eller snabbt 0 1 2 3 
8.Ostadighet 0 1 2 3 
9.Skräckslagen 0 1 2 3 
10.Nervös 0 1 2 3 
11.Kvävningskänslor 0 1 2 3 
12.Händerna darrar 0 1 2 3 
13.Skakig 0 1 2 3 
14.Rädsla att tappa kontrollen 0 1 2 3 
15.Svårighet att andas 0 1 2 3 
16.Rädsla att dö 0 1 2 3 
17.Rädd 0 1 2 3 
18.Dalig matsmältning eller obehag i 

magen 
0 1 2 3 

19.Svimfärdig 0 1 2 3 
20.Rodnad 0 1 2 3 
21.Svettning (inte p.g.a. värme) 0 1 2 3 

 
Summa: ___________________________________________________
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LOCUS OF CONTROL TEST 

 
1.   Att vara framgångsrik har ingenting med slumpen att göra. 
     1                    2                  3                  4                  5                  6                7           

stämmer inte alls                                                                        stämmer helt 
 
2.   Hur man än planerar, så är det alltid något som kommer i vägen. 
     1                    2                  3                  4                  5                  6                7           

stämmer inte alls                                                                        stämmer helt 
3.   Att vara på rätt plats och vid rätt tidpunkt är viktigt för att få vad man vill. 
     1                    2                  3                  4                  5                  6                7           

stämmer inte alls                                                                        stämmer helt 
 
4.   Intelligensen  är given och kan inte tränas upp eller ändras. 
     1                    2                  3                  4                  5                  6                7           

stämmer inte alls                                                                        stämmer helt 
 
5.   Om jag lyckas med en uppgift beror det på att den var lätt. 
     1                    2                  3                  4                  5                  6                7           

stämmer inte alls                                                                        stämmer helt 
 
6.   Människor är ensamma på grund av att de inte får tillfällen att träffa andra människor. 
     1                    2                  3                  4                  5                  6                7           

stämmer inte alls                                                                        stämmer helt 
 
7.   En person är ansvarig för sina handlingar, oavsett om de är bra eller dåliga. 
     1                    2                  3                  4                  5                  6                7           

stämmer inte alls                                                                        stämmer helt 
 
8.   Många tråkiga saker som händer i ens liv beror på otur. 
     1                    2                  3                  4                  5                  6                7           

stämmer inte alls                                                                        stämmer helt 
 
9.   Att misslyckas med en uppgift är ett tecken på att jag inte ansträngt mig tillräckligt. 
     1                  2                  3                  4                  5                  6                7           

stämmer inte alls                                                                        stämmer helt 
 
10.   Om jag bara studerar tillräckligt mycket så kan jag klara vilka prov som helst. 
     1                 2                  3                  4                  5                  6                7           

stämmer inte alls                                                                         stämmer helt 
 
11.   Folk befordras bara för att chefen gillar dem. 
     1                    2                  3                  4                  5                  6                7           

stämmer inte alls                                                                        stämmer helt 
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12.   Jag kan klaga på politik men det är allt jag kan göra åt den. 
     1                     2                  3                  4                  5                  6                7           

stämmer inte alls                                                                        stämmer helt 
 
13.   Man kan klättra på karriärstegen enbart genom att vara närvarande vid rätt tillfälle. 
     1                    2                  3                  4                  5                  6                7           

stämmer inte alls                                                                        stämmer helt 
 
14.   Jag lyckas på jobbet bara för att jag är kapabel och intelligent. 
     1                    2                  3                  4                  5                  6                7           

stämmer inte alls                                                                        stämmer helt 
 
15.   Att människor skadar sig beror på att de inte är uppmärksamma. 
     1                    2                  3                  4                  5                  6                7           

stämmer inte alls                                                                        stämmer helt 
 
16.   Att vara på gott humör gör det lättare för andra att tycka om en. 
     1                     2                  3                  4                  5                  6                7           

stämmer inte alls                                                                        stämmer helt 
 
 

 
 
 
 

Tack för att du har tagit dig tid till att fylla i 
enkäten! 

 
 


