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S a m m a n f a t t n i n g 
 

 
Forskning har sedan länge visat att oro dämpar upplevelsen av känslor och fysiologiskt 
påslag, men inte varför vissa personer har större behov av att dämpa sina känslor än 
andra. Nyare teorier om Generaliserat ångestsyndrom (GAD) indikerar att det är 
svårigheter med känsloreglering som är kännetecknande för diagnosen, då personer 
med GAD i högre grad än andra antas uppleva sina känslor som aversiva, och oro blir 
ett symptom på detta. Studien bekräftar en stark koppling mellan oro och svårigheter 
med k äns lo regle r in g i  en  s tud entpop ula t ion ,  mät t  med  h jä lp  av  t re 
självskattningsformulär, där det framkommer att ju större svårigheter med 
känsloreglering en person har, desto mer oroar sig denne. Den specifika 
känsloregleringssvårighet som i studien har störst koppling till oro och GAD 
är ”bristande strategier att handskas med känslorna”. Resultatet indikerar att oro kan 
ses som en ”alternativ känsloregleringsstrategi”. Orons syfte är att lindra den 
känslomässiga upplevelsen över vilken personer som oroar sig mycket inte upplever att 
de kan hantera. Formuläret Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) har 
översatts till svenska och studien ger ett första värde utifrån en svensk population. Den 
empiriska studien sätts i sitt sammanhang genom en teoretisk genomgång av hur  
forskningen om GAD har sett ut över tid. 
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I n l e d n i n g 
 

Historiskt sett har det länge tvistats om huruvida känslor är något bra eller dåligt, i förhållande 

till mänsklig hälsa, vishet och harmoni. Vissa (Seneca, 1963; Ryle, 1949) har ansett att vishet 

bara är möjligt när känslor tystas ner och förnuftet tar över medan andra ansett att förnuftet är, 

och ska vara passionernas slav (Gross, 1998, s. 271). Inom både tidig psykodynamisk såväl 

som kognitiv-beteendeteoretisk tradition, betraktades emotioner som något negativt och 

störande och målet var att eliminera emotioner för att ett normalt, ostört fungerande skulle 

kunna inträda (Mennin, 2001). Inte minst inom den kognitiva-beteendeteoretiska traditionen, 

sågs emotioner länge som en luddig och svårgreppbar biprodukt av kognitioner, varmed de 

fick en förminskad roll i Skinners tidiga anda av att enbart värdesätta observerbar och mätbar 

data (Mennin, 2001). Idag ser kliniker inom båda traditioner behovet av att förstå människan i 

dynamiska, interrelaterade termer, vilket givit kognitioner och emotioner lika stor roll inom 

psykologin (Mennin, 2001). Idag råder heller inget tvivel om att känslor är nödvändiga för 

människans överlevnad. Däremot är det inte alltid så att de känslor vi upplever är de vi har 

mest nytta av att fokusera på i stunden, och de beteenden som följer av vissa känslor är inte 

alltid de som tjänar oss bäst i det långa loppet. Att förstå hur individer reglerar sina känslor är 

således av stor vikt för att komma den historiska frågan närmare – hur balansen mellan förnuft 

och känsla uppnås på bästa sätt (Gross, 1998). 

 

Ett fortfarande relativt outforskat område inom psykologin och psykiatrin är Emotion 

Regulation1 och handlar om människors förmåga (och oförmåga) att reglera känslor, och vad 

detta får för konsekvenser för individers psykiska mående. Studier har visat att brister i just 

funktionen att reglera känslor har stor betydelse för många psykiatriska syndrom (Heimberg, 

Turk, & Mennin, 2004). Detta gäller inte minst för det syndrom där oro är kärnproblemet, 

som är fallet vid Generalized Anxiety Disorder, svenska; generaliserat ångestsyndrom (GAD), 

och studier som undersöker kopplingen mellan svårigheter med känsloreglering och oro är i 

startgroparna.  

 

Vetskapen om vad oro är och vad den fyller för funktion hos människor har länge varit ett 

okänt område. Först på 70-talet började det forskas mer kring normal respektive patologisk 

oro, och utifrån det sammanhanget blev diagnosen GAD ett begrepp på 80-talet med fokus på 
                                                
1 I fortsättningen används, i stället för Emotion Regulation, den svenska översättningen känsloreglering. 
Begreppet emotioner används synonymt med känslor.  
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just oro som kärnproblematik (Barlow, 2001). Diagnosen GAD har också varit föremål för ett 

ökat forskningsintresse på senare år, med väsentliga förändringar i diagnoskriterier, både 

redan gjorda och inför kommande DSM-V (Diagnostic Statistical Manual; American 

Psychiatric Association, op.cit Barlow 2001). Eftersom mycket ny kunskap har genererats på 

relativt kort tid gällande oro, och eftersom GAD-patienterna har varit en ”okänd” grupp tills 

diagnoskriterierna ändrades 1994 till dagens version, finns det många oklarheter, frågor och 

lösa trådar som är kvar att knytas ihop inom detta forskningsområde. Orons uppkomst, 

funktion och vidmakthållande är viktiga aspekter att söka ny kunskap utifrån. GAD är en 

svårbehandlad diagnos och räknas i dagsläget som en kronisk ångeststörning, vilket även det 

motiverar studier inom ämnet. Ytterligare ett skäl att studera just oro är det faktum att många 

studier som undersöker prevalens av oro i olika populationer finner att den är mycket högre än 

vad man tidigare trott, både gällande normal och patologisk oro (GAD)2 (Rygh & Sanderson, 

2004).   

 

Oro och ångest är alltså vanliga problem hos människor samtidigt som behandlingsmetoder 

och tillgänglig hjälp är bristfälliga. Adekvat behandling har försvårats både på grund av 

diagnoskriteriernas sena tillkomst, samt bristfällig kunskap om störningen inom 

primärsjukvården. Många personer med GAD blir inte av med sin problematik då de får fel 

hjälp; de söker ofta medicinsk behandling för sina somatiska symptom, vilket resulterar i en 

kostsam rundgång i primärvården där den behandling som erbjuds i bästa fall innebär 

symptomlindring, men inte behandlar kärnproblematiken, d.v.s. oro (Borkovec & Newman 

1998). Enligt Kennedy och Schwab (1997) är de mest uppsökta läkarna för diagnosen 

gastroenterologer (Rygh & Sanderson 2004, s.5). Med vidare forskning och mer spridd 

kunskap om oro kan således både pengar sparas och lidande förhindras. På senare tid har det 

också forskats mer inom området – en mycket framstående teori kring orons funktion som 

kom till på 90-talet är Borkovecs undvikande modell, vilken är central för dagens förståelse 

av problematiken (Borkovec & Newman, 1998). Forskningen kring oro har också nyligen 

tagit nya steg som nämnts ovan, i riktning mot att undersöka en känsloregleringsmodell för 

oro (Mennin, Heimberg, Turk & Fresco, 2005). All ny kunskap inom området är således 

motiverad för att finna bättre behandlingsinterventioner för denna relativt svårbehandlade 

diagnos.  

 

                                                
2 En total (kvinnor och män) ettårsprevalens har uppmätts till 3,1 % och en total livstidsprevalens till 3,6-5,1 %. 
(Borkovec & Newman 1998). 
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Detta arbete kan kortfattat sägas ha tre syften:  

• Att redogöra för utvecklingen av forskningen kring GAD fram tills idag, inklusive 

det nyare forskningsfältet känsloreglering.  

• Att översätta formuläret Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) (Gratz & 

Roemer, 2004), från engelska till svenska. 

• Att med avstamp i tidigare forskning, empiriskt undersöka kopplingen mellan oro 

och svårigheter att reglera känslor på en icke-klinisk studentpopulation. 3 

 

Diagnoskriterier för GAD – då och nu 

 

Första gången som begreppet GAD dök upp var i första upplagan av DSM från 1980 

(Borkovec & Newman, 1998). Diagnosen hade tidigare gått under namnet ångestneuros. Den 

första definitionen av GAD förklarade störningen som en kronisk, diffus ångest med symptom 

som negativ förväntan, vaksamhet, motorisk spänning och autonom hyperaktivitet. Diagnosen 

kunde bara ställas om övriga Axel-I störningar var frånvarande. I DSM-III-R (APA, 1987) 

ändrades detta till att GAD kunde ställas som primär diagnos även om andra störningar var 

närvarande (Borkovec & Newman, 1998). I DSM-IV (APA, 1994) ändrades kriterierna till 

dagens version, och revideringar gjordes utifrån nya forskningsresultat kring GAD. Man hade 

då funnit att oro inte skiljer sig åt hos normala kontroller jämfört med oron hos personer med 

GAD, vare sig till orons innehåll eller till dess process (Borkovec & Newman 1998). Det som 

utmärkte patologisk oro jämfört med icke-patologisk, var istället orons frekvens, intensitet 

och duration: GAD problematikens kärna är en överdriven oro som upplevs som 

okontrollerbar (Rygh & Sanderson, 2004). Diagnoskriterierna enligt dagens version i DSM-

IV (APA, 1994) lyder kortfattat:  

 

    A. Överdriven rädsla och oro över ett antal händelser eller aktiviteter. 

    B. Svårigheter att kontrollera oron. 

    C. Rädslan eller oron förknippas med tre eller fler av följande symptom flertalet dagar     

 under de senaste 6 månaderna:  

1. Rastlös, uppskruvad eller på helspänn. 

 2. Lätt att bli uttröttad. 

 3. Svårt att koncentrera sig eller ”tom i huvudet”. 

                                                
3 En utveckling av detta syfte avslutar Inledningen.  
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 4. Irritabel. 

 5. Muskelspänning. 

 6. Sömnstörning. 

    D. Fokus för rädslan och oron är inte enbart begränsad till någon Axel-I störning. 

E. Rädslan, oron eller de fysiska symptomen orsakar kliniskt signifikant lidande eller       

försämrad funktion i viktiga avseenden. 

F. Störningen beror inte enbart på direkta fysiologiska effekter av någon substans eller   

    någon somatisk sjukdom/skada. 

 

Fyra teoretiska modeller  

 

Syftet med att beskriva de fyra teoretiska modeller för GAD som varit mest inflytelserika, är 

att i kronologisk ordning ge en helhetsbild av forskningsfältet och därmed ge en inblick i hur 

synen på diagnosen utvecklats över tid. Däremot är det endast fältet känsloreglering med 

tillhörande begrepp (Gross, 1998; Mennin, Heimberg, Turk, & Fresco, 2005), som i sin tur 

bygger på Borkovecs undvikande modell (Borkovec & Newman, 1998) som denna uppsats 

återkopplar till empiriskt, vilket även förklarar varför dessa två modeller behandlas mer 

ingående än de två återstående.  

 

Borkovecs undvikande modell4 

 

Oro som verbal process 

 

Borkovecs forskning om GAD som kom 1990, visade att orosprocessen sker i verbal-

lingvistisk tankeform snarare än i mentala inre bilder (Borkovec & Newman, 1998). Borkovec 

definierar oro som en övervägande verbal, konceptuell aktivitet som syftar till problemlösning. 

Borkovecs forskning har visat att personer med GAD problematik oftare tänker i ordmässig 

form, medan normala kontrollgrupper oftare tänker i bildmässig form, eller i både och. Likaså 

har forskningen visat att oro till sin natur är ordmässig, då både GAD-patienter och den 

normala kontrollgruppen tänkte övervägande verbal-lingvistiskt när de oroade sig. Under 

avslappning däremot tänkte kontrollgruppen i bildmaterial, medan GAD-patienterna fortsatte 

tänka i ordmässig form (Borkovec & Newman, 1998). Detta ledde till hypotesen att oro 

                                                
4 Avgränsningar har gjorts för att passa studiens omfattning. För mer information kring teorin, se Borkovec, 
Alcaine och Behar, 2004. 
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fungerar som ett kognitivt undvikande av känslomässigt material, vilket får stora effekter, 

både för individens somatiska aktivitet, samt för emotionell bearbetning. Enligt Vrana, 

Cuthbert och Lang (1986), framkallar en bildlig föreställning om ett hotfullt stimuli normalt 

sett en stark emotionell reaktion, (mätt med både själv-rapport och fysiologiska mått, som 

puls och hudkonduktans), medan en verbal-lingvistisk tankeström kring samma stimuli inte 

framkallar dessa reaktioner (Borkovec & Newman, 1998, s. 441). Detta fenomen förklaras 

evolutionärt sett med att människan genom att stänga av dessa reaktioner via oro, bättre 

kunnat ta beslut, trots en farofylld och emotionellt laddad situation. Tankens förmåga till 

isolering från övriga system ökar således valmöjligheter och flexibilitet istället för ett mer 

reflexmässigt beteende aktiverat av känsla (Borkovec & Newman, 1998). 

 

Avsökning av eventuella faror  

 

En person med GAD är i hög grad rädd och orolig över många saker i vardagen, och det 

konstanta avsökandet av omgivningen efter potentiella hot (d.v.s. negativa emotioner) som 

oron innebär, leder till minskad uppmärksamhet att lägga på annan information, och 

svårigheter att skifta fokus från överdrivna, vanemässiga, negativa tankar leder till bristande 

emotionell bearbetning. På grund av denna bristande emotionella bearbetning så uteblir 

effekten av exponering vid oro. Enligt Foa och Kozak (1986) tar den verbal-lingvistiska 

processen överhanden och individen får inte tillgång till den rädslostruktur som är lagrad i 

minnet och som behöver aktiveras för att nyinlärning ska ta vid (Borkovec & Newman, 1998, 

s. 442). Detta är viktigt för förståelsen av vidmakthållandet för GAD-problematiken: Personer 

med GAD får ständigt bevis i sin vardag om att saker löser sig och att de inte behöver oroa sig, 

men eftersom denna information inte bearbetas på ett emotionellt plan sker ingen habituering 

och problematiken vidmakthålls (Borkovec & Newman, 1998). Likaså leder oron till ett 

minskat gap mellan den information som personen förväntar sig och som personen får/tolkar, 

vilket leder till en tro på att det finns fog för oron, vilket även detta vidmakthåller 

problematiken (Borkovec, Alcaine & Behar, 2004). 

 

Oro, trauman och interpersonella problem  

 

Det emotionella undvikandet som oro för med sig har även bekräftats av GAD-patienter i 

deras egen syn på nyttan med oron. Borkovec och Roemer (1995) gjorde upptäckten att GAD-

patienter uppgav att nyttan med oron var att genom att oroa sig för de saker de gjorde, så 
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kunde de distrahera sig från att oroa sig för än mer emotionella saker, saker de inte ville tänka 

på. (Borkovec & Newman, 1998, s. 442). Orosfunktionen är således ett undvikande av ett mer 

smärtsamt känslomässigt material. Orons fokus är alltså på sekundära eller instrumentella 

känslor snarare än primära då dessa upplevs för smärtsamma att tänka på. Således kan oron 

ses som konstlad eller artificiell till sitt innehåll (Borkovec, Alcaine & Behar, 2004).  

 

Oron som ett undvikande av mer emotionellt material finns även som hypotes kring 

uppkomsten av GAD problematiken, vilket bland annat är att dessa personer har utsatts för 

trauman i högre utsträckning än normala kontrollgrupper (Borkovec, Alcaine, Behar, 2004). 

Innehållsanalyser av traumainnehåll har visat att det handlar om död, sjukdom eller skada mot 

själv eller annan, d.v.s. kriterierna för Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) enligt DSM IV 

(APA, 1994). Det är dock kring dessa saker som GAD patienter oroar sig minst, och detta är 

ytterligare ett tecken på emotionellt undvikande (Borkovec & Newman, 1998). Dessutom har 

GAD patienter oftare haft interpersonella trauman i barndomen som haft karaktären av 

rollbyte barn-förälder. Det stora ansvaret barnet fick som skulle ta hand om den vuxne istället 

för tvärt om har lett till att individen utvecklat en känsla av att världen är ett farligt ställe som 

han eller hon inte har tillräckliga resurser för att kunna hantera. Orons ofta interpersonella 

innehåll tros vara en effekt av erfarenheter i barndomens anknytningsmönster till föräldrarna 

(Borkovec, Alcaine & Behar, 2004) och inte sällan har vuxna personer med GAD svårigheter 

i sina relationer till andra människor (Borkovec & Newman, 1998). Klusteranalys av 

personlighetsdrag hos personer med GAD enligt Inventory of Interpersonal Problems 

Circumplex Scales (IIP-C; Alden, Wiggnins, & Pincus, 1990) visar att en majoritet (62,1 %) 

har överdrivet omhändertagande och påträngande drag (Borkovec & Newman, 1998, s. 445). 

Även detta antas vara en effekt av barndomens anknytningsmönster där personen lärde sig att 

vara omhändertagande av andra för att själv få kärlek och godkännande. Dessa drag lever kvar 

i vuxen ålder och bidrar till interpersonella problem då andra ofta uppfattar det överdrivna 

omhändertagande sättet som påträngande (Borkovec, Ray & Stöber, 1998). Samma 

klusteranalys visar att 24,3 % av personer med GAD har personlighetsdrag som karakteriseras 

av socialt undvikande och svårigheter att stå på sig (Borkovec & Newman, 1998). Social fobi 

(SAD) är den vanligaste komorbida störningen till GAD, vilket synes logiskt utifrån detta 

perspektiv. Det tredje och sista klustret (13,5 %) utmärks av mer dominanta och hämndlystna 

personlighetsdrag (Borkovec & Newman, 1998). Gemensamt för dessa kluster är dock att 

samtliga innebär interpersonella svårigheter.  
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Fysiologiska faktorer 

 

Utifrån det som beskrivits ovan; att oro har en blockerande effekt på emotionell bearbetning 

och därmed en utebliven kardiovaskulär reaktion, stämmer detta överens med forskning som 

visar att personer med GAD problematik har en rigid somatisk aktivitet (Borkovec & 

Newman, 1998). GAD patienter har högre grad av muskelspänning än normala kontroller, 

vilket innebär en förhöjd aktivitet i centrala nervsystemet (Borkovec, Alcaine & Behar, 2004). 

Detta verkar bero på en minskad variabilitet och flexibilitet i det autonoma nervsystemet, 

snarare än en förhöjd funktion av det centrala nervsystemet. Lyonfields, Borkovec, och 

Thayer, (1995) har visat att GAD patienter uppvisar en begränsad variabilitet i autonomiska 

mätningar5 under avslappningsfas, fas av föreställning av emotionellt aversivt material samt 

orosfas, medan normala kontrollgrupper varierar i dessa mått, anpassat efter vilken fas de är i 

(Borkovec & Newman, 1998, s. 443).  

 

Oro har visat sig innefatta sympatisk aktivitet (uppvarvning) i motsats till parasympatisk 

aktivitet (avslappning) (Borkovec & Newman, 1998). I ett funktionellt autonomt nervsystem 

samverkar den sympatiska och parasympatiska delen på så sätt att det parasympatiska tar över 

och lugnar ner det sympatiska systemet efter en hotfull situation för att uppnå balans i 

kroppen. Den fysiska ologiska inflexibiliteten hos GAD patienter kan förstås av de upplevda 

hotens natur: hoten existerar bara i tanken, de finns tidsmässigt i framtiden och de inträffar 

sällan. Den fysiologiska fight-flight aktiveringen vid fara har därför ingenstans att ta vägen, 

den fyller ingen funktion och undertrycks därför. Detta har jämförts med den reaktion som 

kan uppstå hos vissa djur eller människor som är instängda; det går vare sig att fly eller fäkta, 

så reaktionen blir att ”frysa fast” (freeze) (Borkovec, Alcaine & Behar, 2004). Ett flexibelt 

fysiologiskt system visar på funktionalitet, medan rigiditet är att betrakta som patologiskt 

(Borkovec & Newman, 1998). 

 

Ladouceurs fyrparts modell 

 

Ladouceur och medarbetare (Dugas, Gagnon, Ladouceur, & Freeston, 1998) har utvecklat en 

modell kring uppkomst och vidmakthållande av GAD som har fyra komponenter, utmärkande 

för personer med patologisk oro. Den första är svårigheter att hantera osäkerhet, vilket leder 

                                                
5 Ett exempel på ett sådant mått är hjärtslagens hastighet (heart rate). 
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till en låg tröskel för hur mycket osäkerhet och tvetydighet personen klarar av att hantera. 

Ofta finns en tro på hotfulla konsekvenser där utfallet är osäkert eller tvetydigt. Denna 

svårighet leder ofta till problem med effektiv problemlösning och ett sökande efter överdrivet 

mycket bevis för att känna sig mer säker (Dugas, Gagnon, Ladouceur, & Freeston, 1998). Den 

andra komponenten innebär att personen har positiva antaganden om sin oro, såsom att den 

hjälper på olika sätt, ett exempel är att den skulle ha beskyddande egenskaper. Ett exempel 

är: ”Om jag oroar mig så händer det inte.” (Rygh & Sanderson, 2004). Ladouceurs tredje 

komponent är att personer med GAD ofta visar sig ha en bristande förmåga till 

problemorientering. Problemorientering innebär inte en specifik problemlösningsförmåga 

utan snarare en metakognitiv aktivitet som går ut på att tro på sin egen förmåga till 

problemlösning samt upplevelsen av kontroll över problemlösningsprocessen. Den fjärde 

komponenten i Ladouceurs modell innebär ett kognitivt undvikande av hotfulla mentala bilder, 

och är baserad på Borkovecs (Borkovec & Newman 1998) undvikande modell (Dugas, 

Gagnon, Ladouceur, & Freeston, 1998). 

 

Rekommenderade behandlingsinterventioner utifrån fyrpartsmodellen handlar bl.a. om att öka 

personens tolerans för osäkerhet och tvetydighet, samt öka personens förmåga till 

problemorientering. I stora drag handlar det om att finna en balans mellan att sluta undvika 

det personen oroar sig för, och mellan att upphöra att försöka samla in överdrivet mycket 

information kring orosämnet för att slippa osäkerhet (Rygh & Sanderson, 2004). 

 

Wells metakognitiva modell 

 

Wells (1999) har presenterat en modell om GAD och orons utveckling och vidmakthållande 

som bygger på en metakognitiv teori. Modellen innebär att oron existerar som två typer. Den 

första typen; Typ 1 oro, är oro kring externa händelser och icke kognitiva interna upplevelser, 

som kroppssensationer. Dessa händelser kan vara både riktiga och inbillade. Ett exempel på 

Typ1 oro är den oro som personer med specifik fobi kan ha kring det fruktade objektet. Typ 2 

oro inträder när Typ 1 oron har blivit så påtaglig och upplevs så okontrollerbar att oron i sig 

blir föremål för ytterligare oro. Typ 2 oro är med andra ord en oro kring personens eget 

tänkande, eller oro kring sin egen oro, d.v.s. metaoro (Wells, 1999). Från att individen 

uppfattat ursprunget till oron som utifrånkommande, uppfattas den nu i och med metaoron 

som både utifrån- och inifrånkommande. Ett exempel på metaoro är: ”Jag är onormal som 

oroar mig såhär mycket – tänk om jag blir galen.” Normal oro övergår till patologisk oro när 
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individen utvecklat en negativ metaoro (Rygh & Sanderson, 2004). Wells menar att GAD 

utmärks av just Typ 2 oro, som utvecklas gradvis över tid. Typ 1 oron består av både positiva 

och negativa antaganden om orons funktion, men till att börja med har personen ofta en 

positiv syn på sin oro, att oron exempelvis förhindrar negativa saker från att hända, gör 

personen mer förberedd om katastrofen skulle inträffa, motiverar personen till att utföra saker 

o.s.v. Efterhand när Typ 2 oron blir tydligare bildas en diskrepans mellan personens positiva 

syn på sin oro och den negativa, vilket kan upplevas som hotande i sig, och ytterligare spä på 

oron (Wells, 1999). 

 

Utvecklingen från normal till patologisk oro kan enligt Wells ske på fyra olika sätt. Ett sätt är 

att oron blir ”automatiserad” med tiden på grund av att personen oroar sig i så hög grad. Oron 

blir efterhand mer påträngande och upplevs som mer och mer okontrollerbar desto mer 

personen försöker trycka undan orostankarna, eftersom försök att trycka undan oron gör att 

den ökar. På detta sätt förstärks oron i en ond cirkel och personen utvecklar GAD. Det andra 

sättet är i de fall personen ser sin oro som något positivt, exempelvis som motivator, eller att 

oron skulle förhindra negativa framtida händelser. Alternativt att oron från början ses som 

okontrollerbar (Wells, 1999; Rygh & Sanderson, 2004). På grund av något av dessa (oron är 

positiv alternativt ändå okontrollerbar) försöker inte personen förbättra sin situation, med 

stigande oro som resultat över tid. Det tredje sättet i Wells modell där oro utvecklas till GAD 

är om personen sett hur hög oro lett till negativa konsekvenser hos andra personer och 

utvecklar en föreställning om att oro är farligt eller skadligt, vilket spär på oron. Det fjärde 

sättet är den blockering av känslomässig bearbetning som oro ger upphov till, vilket leder till 

mer påträngande tankar och en känsla av bristande mental kontroll. Wells 

behandlingsrekommendation går ut på kognitiv omstrukturering och modifiering av såväl 

negativa som positiva antaganden om oro samt av metaoro (Wells, 1999). 

 

Känsloreglering: ett ny-gammalt område 

 

Trots att debatten kring känslor är gammal, är studieområdet känsloreglering ett relativt nytt 

och outforskat område inom psykologin än idag (Gross, 1998). De första studierna gällde barn 

och utvecklingspsykologi, för att förklara typisk respektive atypisk utveckling (Cole, Martin 

& Dennis, 2004). I dagsläget finns dock en växande mängd studier på vuxna inom området 

känsloreglering (Gross, 1998). Gross och Muñoz (1995) menar att allt fler forskare har fått 

upp ögonen för detta område på senare tid och funnit att de sätt på vilka människor reglerar 
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känslor har större betydelse för många psykiatriska diagnoser än vad man tidigare trott 

(Mennin, Heimberg, Turk, Fresco, 2002, s.88).  

 

Som alltid när det kommer nya forskningsområden blir en enhetlig begreppsapparat och 

konsensus kring definitioner av begrepp av största vikt. Detta har varit ett problem inom fältet 

för känsloreglering åtminstone till en början, inte minst för att begreppet emotioner är enormt 

och har en mängd definitioner och snarlika begrepp, och detsamma gäller för 

känsloregleringsbegreppet (Cole, Martin & Dennis, 2004; Gross, 1998). Ett viktigt steg inom 

området har således varit att definiera begreppen för att olika forskare inte ska mena olika 

saker med sina forskningsresultat, och även för att området inte ska vara så stort och vitt 

definierat att man kan förklara vilka resultat som helst inom fältet (Gross, 1998).6 Nedan 

följer en kortfattad definition av begreppen emotioner och känsloreglering, vilket efterföljs av 

en beskrivning av svårigheter med känsloreglering, samt dess relevans för förståelsen av GAD. 

 

Emotioner  

 

Redan i slutet på 1800-talet började emotioner beskrivas som adaptiva beteendemässiga och 

fysiologiska responstendenser, vilka triggas av evolutionärt sett signifikanta situationer (Gross, 

1998). Att det handlade om responstendenser förklaras med att individen oftast har ett val i 

huruvida han eller hon ska agera på den upplevda känslan eller inte.  

 

Känslor som responstendenser är än idag en funktionell definition. Att känslor beskrivs i 

termer av ”tendenser” är just det faktum att de, trots att de är delvis automatiserade 

uppsättningar av responser, delvis är under viljans kontroll och därmed flexibla. Känslor som 

ilska, glädje och rädsla är evolutionära ”bästa gissningar” för hur en individ borde reagera i en 

given situation, vilket oftast är det vinnande konceptet men inte alltid, varför känslor 

omöjligtvis skulle kunna fungera som automatiserade reflexer (Gross & John, 2002, op.cit. 

Feldman Barrett & Salovey, 2002).  

 

                                                
6 För en ingående beskrivning av diverse besläktade begrepp (ex. affekt, förstämning, känsloepisoder, 
personlighetsdrag, försvar, coping) och hur de skiljs definitionsmässigt från begreppen emotioner och 
känsloreglering, se Gross, 1998. I denna uppsats beskrivs vad som faktiskt definierar de två begreppen emotioner 
och känsloreglering, snarare än vad begreppen inte innebär, vilket är en nödvändig avgränsning vid ett så brett 
ämne som detta inom ramen för uppsatsens omfattning. 
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Nutida forskning har kunnat visa att emotioner i allra högsta grad fyller ett flertal funktioner 

för människan och att de mer än något annat bidrar med en enorm anpassningsförmåga för 

individen i sin omedelbara miljö (Gross, 1998; Mennin, 2001). Trots att emotioner adresserar 

olika typer av adaptiva problem så underlättar de generellt sett vid beslutsfattande, motiverar 

individen, förbereder individen på en snabb motorisk respons, och ger information om vad 

som pågår mellan individen och hans/hennes direkta omgivning (Gross, 1998). Samtliga 

funktioner ovan sker inom individen, men emotioner har även en viktig funktion mellan 

individer, d.v.s. i en social kontext. Emotioner ger oss information om andras 

beteendemässiga intentioner, ger oss ledtrådar om huruvida något är bra eller dåligt och 

regisserar vårt sociala beteende (Gross 1998). Alla dessa funktioner tillsammans har 

utvecklats och vidmakthållits på grund av sina extraordinära överlevnadsvärden (Cole, Martin 

& Dennis, 2004).  

 

Känsloreglering 

 

Utifrån grundsynen att emotioner är responstendenser, hur ska då begreppet känsloreglering 

definieras? ”Känsloreglering är den process genom vilken individer influerar vilka känslor de 

har, när de har dem, och hur de upplever och uttrycker dessa känslor” (Gross, 1998, s. 275). 

Definitionen av känsloreglering innefattar även följande aspekter: 

• Individer modifierar både positiva och negativa känslor, genom att öka, kvarhålla eller 

minska känslan. Regleringen gäller således inte bara för oönskade känslor (Gross, 

1998).  

• Känsloreglering kan vara mer eller mindre automatiserad; en mer reflexmässig, icke-

reflekterande reglering till en helt viljestyrd sådan, kan ses som två olika nivåer på ett 

kontinuum. Det som oftast antas med känsloreglering är att det är en medveten, 

viljestyrd process (ex. byte av samtalsämne om det upprör någon), trots att båda ändar 

av kontinuumet existerar, med medvetna ansträngningar att kontrollera och reglera en 

känsla, respektive automatiska regleringar som inte kräver ansträngning (Gross, 1998).  

• I definitionen känsloreglering finns inte någon inneboende värdering om huruvida 

processen är positiv eller negativ. En process som dämpar negativa känslor kan vara 

högst funktionell i ett sammanhang, t.ex. då en läkare ska kunna operera en patient, 

medan samma strategi kan användas för att neutralisera empati för en fiende för att 

underlätta dödande hos soldater i krig (Gross, 1998).  
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Känsloregleringsprocessen 

 

Känsloregleringsprocessen i sig kan delas upp i två typer: antecedentstyrd och responsstyrd 

känsloreglering, vilka tillsammans ger upphov till fem grundläggande strategier (Gross & 

John, 2002, op.cit. Feldman Barrett & Salovey, 2002). Antecedentstyrd känsloreglering 

refererar till strategier som sätts in vid känsloskapande signaler och situationer, med syftet att 

kunna ha inflytande över vilken känsla som uppstår. Denna typ av strategier som föregår en 

känsla innefattar: 1) Val av situation. Detta blir aktuellt när någon tar kontakt, alternativt 

undviker situationer eller personer, utifrån den känslomässiga påverkan de har på individen.  

2) Modifiering av situation. Modifiering av situation handlar om att förändra aspekter av 

omgivningen för att på så sätt förändra deras känslomässiga påverkan (exempelvis be grannen 

skruva ner volymen kl 03 för att inte bli arg). 3) Fokusering av uppmärksamhet. Detta innebär 

att styra sin medvetenhet till olika känslomässiga eller icke känslomässiga aspekter, 

exempelvis genom distraktion eller koncentration. 4) Kognitiv förändring. Kognitiv 

förändring handlar om att omvärdera en situation för att ge den en annan mening och därmed 

en annan känslomässig innebörd, antingen genom en förändrad syn på situationen eller en 

förändrad syn på individens förmåga att handskas med situationen (Gross, 1998). Det senare 

är ofta är ett mål inom kognitiv beteendeterapi (Mennin, 2001).  

 

Responsstyrd känsloreglering handlar om att reglera de känslomässiga responstendenser som 

uppkommer efter det att individen erfarit en känsla. Detta innefattar den sista strategin:  

5) Modifiering av respons. Denna typ av reglering handlar om att förstärka eller försvaga en 

pågående känslomässig upplevelse, uttryck, eller fysiologisk respons, t.ex. genom att utåt 

försöka dölja skammen av ett misslyckande (Gross & John, 2002, op.cit. Feldman Barrett & 

Salovey, 2002). Modifiering av respons kan även ske exempelvis genom motion, droger, 

avslappning, biofeedback och mat (Gross, 1998).7  

 

Vad som är den ”lämpligaste” känsloregleringsstrategin kan variera mycket från situation till 

situation, och därför är det viktigt att se till både situationens krav, samt individens mål vid 

det aktuella tillfället då man undersöker känsloreglering, processen kan vara svår att tyda 

utanför en reell kontext (Gratz & Roemer, 2004). Vad som däremot är verkar klart är att det 
                                                
7 Då känslor är komplicerade processer kommer responser att påverka antecedenter av kommande 
känslomässiga erfarenheter o.s.v. på ett dynamiskt sätt, varför en enkel modell aldrig till fullo kan återspegla en 
komplicerad verklighet. Modellen är trots detta användbar i förståelsen av känsloregleringsprocessen (Mennin, 
2001).   
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mest funktionella för individer är förmågan att vara flexibel i sina regleringsstrategier, att 

kunna uppleva skillnader och subtila förändringar i känslor. Således, att kunna modifiera 

känslor på en mängd olika sätt samt att kunna uppskatta omedelbara och mer långsiktiga 

konsekvenser av detta, verkar vara mycket viktigt för människors hälsa (Gross, 1998).  

 

Svårigheter med känsloreglering och relevans för GAD  

 

Svårigheter med känsloreglering definieras inte främst utifrån det faktum att en person 

upplever starka negativa känslor, utan snarare utifrån de konsekvenser som kommer av att 

inte kunna styra sitt beteende vid upplevelsen av negativa känslor. Det är alltså när 

känsloregleringssvårigheterna hindrar individen att handla i enlighet med sina mål, eller på 

annat sätt hindrar individen att agera på ett sätt som skulle vara gynnsamt som det är relevant 

att tala om svårigheter, inte upplevelsen av starka negativa känslor i sig (Fruzzetti, Shenk, 

Mosco, & Lowry, 2003, op.cit. O’Donohue, Fisher & Hayes, 2003).  

 

Gratz & Roemer (2004) har definierat svårigheter med känsloreglering som en avsaknad av 

någon eller alla av nedanstående förmågor:  

• Medvetenhet och förståelse av känslor.  

• Accepterande av känslor.  

• Förmåga att kontrollera impulsiva beteenden och agera i linje med uppsatta mål vid 

upplevelsen av negativa känslor.  

• Förmåga att använda situationellt adekvata känsloregleringsstrategier på ett flexibelt  

      sätt för att kunna modifiera känslomässiga responser i linje med vad situationen kräver       

      och de mål som individen har (Gratz & Roemer, 2004).  

 

En viktig aspekt att lyfta upp angående uppkomsten och utvecklingen av känsloreglerings-

svårigheter är att det ofta är en transaktionell process. Detta innebär att en person som är 

emotionellt sårbar, ofta påverkar sin omgivning på ett sådant sätt att han eller hon möts av ett 

invaliderande av känslorna, vilket i sin tur spär på känsloregleringssvårigheterna, och så 

vidare i en ond cirkel (Fruzzetti, Shenk, Mosco, & Lowry, 2003, op.cit. O’Donohue, Fisher & 

Hayes, 2003). Ett exempel skulle kunna vara att en person med GAD som är överdrivet 

ängslig och orolig, med tiden tröttar ut personer i sin omgivning genom att ständigt be om 

försäkringar eller ”klänga” på andra, med resultatet att dessa upplever personen med GAD 

som påfrestande. Omgivningen tar därför successivt mer och mer avstånd från personen, 
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vilket bekräftar dennes farhågor med ökad oro, ängslighet och klängighet som resultat. 

Genom detta dysfunktionella samspel mellan individ och social miljö förstärks ofta 

svårigheterna.8  

 

Försök till kontroll som problem  

 

Ciccetti, Ackerman och Izard (1995) menar att svårigheter med känsloreglering kan delas upp 

i två kategorier9 (Mennin, Heimberg, Turk, Fresco, 2002, s. 87). Den första kategorin handlar 

om svårigheter kring modifieringen av känslomässiga upplevelser eller uttryck, vilket innebär 

att personen upplever mycket intensiva känslor men saknar förmågan att modifiera dessa 

genom att exempelvis trösta sig själv eller hämma känslomässiga uttryck. Den andra 

kategorin innebär frekventa eller automatiserade försök att kontrollera eller undertrycka 

känslomässiga upplevelser eller uttryck. I det fallet ägnar sig personen åt att försöka 

kontrollera känslor genom olika strategier, vilket leder till att känslorna undviks eller 

undertrycks (Mennin, Heimberg, Turk, Fresco, 2002). Flera studier (Gross & Levenson, 1993; 

Gross & Levenson 1997; Gross, 1998; Gross & John, 2003) har visat att försök att trycka 

undan känslomässiga uttryck leder till en ökad aktivitet i sympatiska nervsystemet, trots att 

kroppsrörelser och en allmän somatisk aktivitet minskar. Detta innebär att försök att 

kontrollera och hämma känslor, istället gör att de ökar i intensitet. Försök att reglera känslor 

på detta sätt har således en motsatt effekt från det som var intentionen – att få känslan att 

försvinna eller minska.  

 

GAD och upplevelsen av känslor 

 

Borkovec har med sin modell för GAD visat att oro fungerar som ett undvikande av känslor, 

genom att oro försvagar känslomässiga upplevelser då den abstrakta, kognitiva upptagenheten 

som oron innebär, tar överhanden (Borkovec & Newman, 1998). Modellen har däremot inte 

förklarat varför detta känsloundvikande upplevs nödvändigt av personer med GAD. Den 

hypotes som Mennin och medarbetare har undersökt är att dessa personer antas uppleva 

negativa känslor som mer subjektivt aversiva och överväldigande i jämförelse med 

kontrollgrupper (Mennin, Heimberg, Turk, Fresco, 2005). Oron blir en kontroll- och 
                                                
8 Jämför med tidigare beskrivna interpersonella relationsproblem typiska för diagnosen.  
9 Båda dessa kategorier hamnar under responsstyrd känsloreglering och därmed modifiering av respons, d.v.s. 
strategier som sätts in efter det att en känsla erfarits, se Känsloregleringsprocessen ovan.  
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undvikandestrategi för att slippa känna känslorna, och personer med GAD antas ha en 

högre ”känslighet för känslor” (emotionally reactive) än andra. Exakt på vilket sätt personer 

med GAD har problem med känslomässiga upplevelser till skillnad från andra människor är 

inte helt klart. Dock har en studie av Mennin, Heimberg, Turk, och Fresco (2005) i vilken 

personer med GAD jämfördes med normala kontroller i sina sätt att uppleva känslor, visat att 

personer med GAD haft följande svårigheter: Intensivare känslor (starkare känslomässiga 

impulser, högre grad av att uttrycka negativa känsloupplevelser), svårare att förstå känslor 

(mindre klarhet i upplevelser, svårare att identifiera och beskriva känslor), större negativ 

reaktivitet vid känsloupplevelser (i högre grad koppling till rädsla och en katastrofiering av 

upplevelsen) samt svårare att handskas med känslorna (exempelvis svårt med självtröst och en 

långsammare återgång till emotionell baslinje efter negativa känsloupplevelser) (Mennin, 

Heimberg, Turk, & Fresco, 2005).10  

 

Behandling av svårigheter med känsloreglering 

 

Ur ett känsloregleringsperspektiv kan oro alltså ses som en kontrollstrategi som används för 

att styra upp svårigheter med reglering av känslor vilka upplevs som skrämmande (Mennin, 

Heimberg, Turk, & Fresco, 2002). Det är här känsloregleringsaspekten kommer in som ett 

viktigt led i behandling, behandlingen av GAD antas kunna effektiviseras genom att få in 

komponenter som handlar om att undervisa och exponera mer specifikt kring emotioner, 

exempelvis genom att lära ut specifika känsloregleringsfärdigheter. Genom att få personen att 

bli mer bekväm med känslor, att få personen att sluta undvika känslomässiga upplevelser, så 

torde det upplevda behovet av att oroa sig minska (Mennin, Heimberg, Turk, & Fresco, 2002).  

Att arbeta med känsloregleringsstrategier som behandling skulle fungera i och med att GAD 

utvecklas och förvärras med tiden: Eskaleringen av oron kommer av den paradox som innebär 

att ju mer personen försöker trycka undan aversiva känsloupplevelser, desto mer ökar dessa.11 

Lösningen är istället att få individen att sluta kämpa emot och istället acceptera och uppleva 

känslan fullt ut (Hayes, Wilson, Gifford, Folette, & Strosahl, 1996). Detta innebär att nya 

behandlingsinterventioner med fördel skulle innehålla inslag av acceptans och mindfulness 

som går ut på att utesluta upplevelsemässigt undvikande, samt de strategier som exempelvis 

                                                
10  Studien innehåller förutom ett antal självskattningsformulär även en experimentell del i vilken 
försökspersonerna får lyssna på olika musikstycken för att inducera olika känslor, en fysiologisk mätning sker 
före och efter lyssnandet. Personer med GAD reagerade kraftigare än kontrollgruppen, samt tog längre tid att 
återvända till emotionell baslinjenivå (Mennin, Heimberg, Turk, & Fresco, 2005).  
11 Jämför med avsnittet Försök till kontroll som problem ovan. 
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oro, som hör till individens strävan efter att undvika att känna. Personen skulle istället lära sig 

att ta ett steg tillbaka, se sina orostankar komma och gå och inte gå in i själva oron. Känslor 

skulle tillåtas att komma upp utan strategier att försöka mildra eller undvika. På så sätt skulle 

oroscirkeln brytas (Mennin, Heimberg, Turk, & Fresco, 2002). Ett annat sätt är att arbeta med 

inre bilder, då tankar i bildform till skillnad från orons verbal-lingvistiska form, framkallar 

starkare känslomässiga reaktioner och är därför mer effektiva ur exponeringssynpunkt. Detta 

skulle också innebära ett skifte av fokus, från den framtidsorienterade oron till tankar och 

minnen i bildform som ligger i det förflutna. På detta sätt kan klienten exponeras för de 

traumatiska minnen som till viss del är de som ”framkallar” den artificiella, framtidsinriktade 

oron, vars syfte är att slippa tänka tillbaka på mer ångestväckande saker (Borkovec, Roemer, 

& Kinyon, 2002). Att arbeta med känslor blir även centralt i en mer interpersonellt inriktad 

terapi, i vilken klienten får lära sig att bli uppmärksam på känslan, utifrån känslan lära sig 

vilka behov personen har, och slutligen lära sig att förmedla sin känsla och sina behov till 

omgivningen på ett sätt som är mer gynnsamt för personens relationer (Newman, Castonguay, 

Borkovec, & Molnar, 2003). Känsloreglering kan utifrån detta perspektiv vara det som knyter 

ihop kognitioner, fysiologi och interpersonella relationer och bidra till en bättre förståelse av 

diagnosen GAD (Mennin, Heimberg, Turk, & Fresco, 2002).  

 

För att återknyta till uppsatsens syften, följer att koppla ihop teorin kring det nyare fältet 

svårigheter med känsloreglering, med empiri. Det empiriska syftet är följande: 

• Att undersöka kopplingen mellan oro och svårigheter med känsloreglering på en icke-

klinisk studentpopulation. 

• Att jämföra de svårigheter med känsloreglering som har störst koppling till oro i denna 

studie med de faktorer som Mennin et al. (2005) funnit vara kännetecknande för 

personer med GAD. 
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 M e t o d 
 

Undersökningsdeltagare 

 

Urvalet bestod av 107 personer, 78 kvinnor och 29 män, med en medelålder på 25 år (SD = 

6,6). Dessa var beteendevetarstudenter. Det blev i flera bemärkelser ett bekvämlighetsurval, 

författaren fick möjlighet att vid ett antal tillfällen dela ut och samla in testen från PAO-

studenter (Personal, Administration, Organisation) samt studenter som läste Grundkursen och 

Påbyggnadskursen i psykologi på Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet. Valet 

av studenter motiverades dels av studiens omfattning, och dels för att det var ett bra sätt att 

snabbt få in ett stort material då kursgrupperna var stora. Eftersom författaren hade möjlighet 

att administrera utdelningen och insamlingen av testen vid samma tillfälle blev bortfallet på 

detta sätt obefintligt, och det fanns goda möjligheter att svara på frågor och reda ut eventuella 

oklarheter på plats.  

 

En snedfördelning gällande kön var förväntad, då fler kvinnor än män läser dessa kurser. På 

grund av den kraftiga snedfördelningen gällande kön och ålder, har eventuella kön- och 

åldersskillnader inte varit föremål för närmare analys. Studenterna fick sammanlagt fylla i tre 

frågeformulär var.  

 

Material 

 

Penn State Worry Questionnaire (PSWQ) (Meyer, Miller, Metzger & Borkovec, 1990). Detta 

är en självskattningsskala som mäter allmän oro. Testet består av 16 items av typen: ”Jag 

oroar mig alltid för någonting”, ”Jag lägger märke till att jag oroat mig” och ”När jag väl 

börjat oroa mig kan jag inte sluta”. Svarsskalan är 5-gradig från ”Inte alls typiskt” 

till ”Mycket typiskt.” 5 av frågorna är reverserade, t.ex: ”Jag brukar inte oroa mig.” 

Minimipoäng för PSWQ är 16, och maxpoäng är 80. Ju högre poäng desto mer oro. Det finns 

två olika cut-off poänger för att diskriminera för diagnosen GAD: 53 poäng för att 

differentiera mot icke diagnos, samt 65 poäng för att differentiera mot andra Axel I störningar. 

Normalt används den förra cut-off poängen 53 poäng då den har visat sig maximera skalans 

känslighet och specificitet för diagnosen GAD för individer då annan diagnos är frånvarande 

(Heimberg, Turk, & Mennin, 2004). Faktoranalys visar på två faktorer: Engagemang i oro 
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respektive avsaknad av oro. Studier har visat att skalan har hög intern konsistens (α = .91 -

 .94) och god test-retest reliabilitet (r = .92). Skalan diskriminerar väl gällande GAD samt 

korrelerar signifikant med andra test som mäter oro (r = .92 med GADQ-IV) (Heimberg, Turk, 

& Mennin, 2004). Frågeformuläret är översatt till svenska av Breitholtz och Rondahl 

(Rondahl, 2004).  

 

Generalized Anxiety Disorder Questionnaire – IV (GADQ-IV; Newman et al 2002). GADQ-

IV är ett frågeformulär som är ett diagnostiskt screeninginstrument för att mäta kriterierna för 

GAD enligt DSM-IV (APA, 1994; Heimberg, Turk, & Mennin, 2004). Formuläret består av 

nio items. De första sex frågorna handlar om huruvida man upplever sin oro som överdriven 

eller inte, exempelvis: ”Är din oro överdriven i förhållande till intensitet, frekvens och det 

obehag den vållar?”, ”Tycker du att det är svårt att kontrollera din oro (eller sluta oroa dig) 

när den väl har satt igång”? medan de sista tre frågorna handlar om de konsekvenser som oron 

för med sig, och besvaras endast om man svarar ja på Fråga 6: Om man de senaste sex 

månaderna upplevt en överdriven och okontrollerbar oro. Orons konsekvenser utreds först 

utifrån de symptom som personen har genom att närvarande symptom markeras, 

exempelvis ”Rastlöshet/uppskruvad/på helspänn”, ”Svårighet att somna/sova/orolig sömn”, 

Koncentrationssvårigheter/bli ”tom”, ”Irritabilitet” med flera. Slutligen skattas orons 

konsekvenser även genom den grad av påverkan, besvär och handikapp som detta leder till i 

personens liv på en 8-gradig skala från ”Inte alls” till ”Mycket starkt”. Faktoranalys visar på 

två faktorer: överdriven oro, samt negativa konsekvenser som oron medför. Det finns två sätt 

att bedöma resultatet på testet; det första är en cut-off poäng på 5.7, det andra är ett specifikt 

beslut från fall till fall baserat på de diagnoskriterier för GAD som beskrivs i DSM-IV (APA, 

1994). Här används det senare förfaringssättet efter diagnoskriterier då cut-off systemet har 

visat sig oftare resultera i diagnos än det andra och inte är lika utforskat (Heimberg, Turk, & 

Mennin, 2004). Resultatet för formuläret så som det användes i denna studie var således ett ja 

eller nej till diagnos, utan hänsyn till poäng. GADQ-IV har hög extern validitet, predicerar 

positivt diagnosen GAD upp till 83 % och negativt till 94.3 % (d.v.s. de som diagnosticeras 

med GAD har också GAD till 83 %, och de som inte diagnosticeras med GAD enligt 

formuläret har heller inte det till 94.3 %) (Heimberg, Turk, & Mennin, 2004). GADQ-IV har 

god test-retest reliabilitet (r = .92) och hög intern konsistens (α= .93) (Heimberg, Turk, & 

Mennin, 2004).  
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Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) (Gratz and Roemer, 2004).  Detta är ett 

frågeformulär som mäter svårigheter med känsloreglering. Formuläret består av 36 items med 

fem svarsalternativ, som varierar från 1 ”Nästan aldrig” till 5 ”Nästan alltid”. Minimipoäng är 

36, och maxpoäng 180. Ju högre poäng desto större svårigheter att reglera känslor. Då 

känsloreglering är ett stort och mångfacetterat begrepp är DERS utformat för att täcka av ett 

flertal faktorer, och Gratz och Roemers (2004) faktoranalys visar på sex faktorer.12 Exempel 

på items följer efter respektive faktor:  

• Icke accepterande av känslor (NONACCEPTANCE). ”När jag är upprörd, skäms 

jag över mig själv för att jag känner så”, När jag är upprörd, känns det som att jag 

är svag”.  

• Svårigheter att följa målinriktat beteende (GOALS) ”När jag är upprörd, har jag 

svårt att tänka på något annat” och ”När jag är upprörd, har jag svårt att få något 

arbete gjort”.  

• Svårigheter med impulskontroll (IMPULSE) ”Jag upplever mina känslor som 

överväldigande och okontrollerbara” och ”När jag är upprörd, tappar jag känslan 

av kontroll”. 

• Bristande känslomässig medvetenhet (AWARENESS) ”Jag lägger märke till hur 

jag känner mig” och ”Jag bryr mig om hur jag mår”. 

• Begränsad tillgång till känslomässiga regleringsstrategier (STRATEGIES) ”När 

jag är upprörd, tror jag inte att det kommer gå över” och ”När jag är upprörd, tror 

jag inte att det finns något jag kan göra för att jag ska må bättre”. 

• Bristande emotionell förståelse/klarhet (CLARITY) ”Jag har ingen aning om hur 

jag känner mig” och ”Jag har svårt att förstå mig på mina känslor”.  

DERS har god test-retest reliabilitet (r = .88), hög intern konsistens (α = .93) och adekvat 

extern validitet (Gratz & Roemer, 2004).  

 

 

 

 

 

                                                
12 Gratz & Roemers (2004) 6-faktoranalys av DERS utfördes på en studentpopulation på 357 studenter, medan 
denna studie byggde på 107 deltagare. Denna studie hade därmed för få fp för att det skulle vara meningsfullt att 
göra en faktoranalys på denna population, varför analyserna utgått från faktorerna ovan.  
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Procedur  

 

Översättning av formuläret DERS till svenska. Både PSWQ och GADQ-IV fanns översatta till 

svenska, däremot inte DERS, varför översättningen av formuläret blev ett av studiens syften. 

Översättningen gjordes som följer: originalversionen översattes av författaren från engelska 

till svenska. Handledaren översatte det svenska formuläret tillbaka till engelska. Efter detta 

jämfördes de två engelska formulären för att kontrollera om det var något som skiljde dem åt. 

I dessa fall togs gemensamma beslut för lämpligast översättning för den slutgiltiga svenska 

versionen. Hänsyn togs till att språket skulle bli lättförståeligt och enhetligt.  

 

Datainsamling 

 

Efter att aktuella föreläsare på Psykologiska institutionen givit sitt godkännande kunde 

författaren enligt överenskommelse komma in under två föreläsningar och be studenterna 

medverka i undersökningen. Det tredje datainsamlingstillfället var inte i en klass, utan på 

basis av att studenter fått skriva upp sig på en lista för att medverka ett specifikt datum, där ett 

klassrum bokats enkom för detta syfte. Studenterna fick vid samtliga tillfällen varsitt häfte 

med de tre frågeformulären, inklusive ett försättsblad med kort information om studiens syfte, 

samt där de tillfrågades att fylla i bakgrundsinformationen kön och ålder. Efter att muntligen 

kort ha presenterat syfte och tillvägagångssätt avsattes ca 15 min för ifyllandet av formulären. 

Samtliga respondenter svarade på alla tre test. 

 

Bortfall 

 

Tillvägagångssättet för datainsamlingen gjorde att alla som deltog också lämnade in 

formulären, och på så sätt blev det inga bortfall. Däremot fanns det några få bortfall på så sätt 

att försökspersonen (fp) inte fyllt i något enstaka item i ett frågeformulär. Författaren har då 

gjort en skattning utifrån personens övriga svar i formuläret genom att lägga ihop poängen 

och ta fram medelvärdet. Detta förfarande har förhindrat elimineringen av några fp från 

populationen, som annars hade skett endast på grund av ett enstaka saknat item. 
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R e s u l t a t 

 
Reliabilitet för DERS 

 

Formuläret visade på en hög inre konsistens i det aktuella samplet (α = .92), vilket 

överensstämmer väl med den inre konsistens som rapporterades i Gratz och Roemers (2004) 

studie (α =  .93). Analyser visade även att eliminering av vissa items inte förbättrar den inre 

konsistensen. 

 

Sambandet mellan oro och svårigheter med känsloreglering  

 

Medelvärdet för oro i det aktuella samplet var anmärkningsvärt högt (PSWQ; M = 48, SD = 

12,2) i jämförelse med den cut-off poäng som är uppsatt som gräns för patologisk oro (≥ 53 

för personer utan övrig Axel I diagnos). En bivariat korrelation visade på starkt positivt 

samband mellan svårigheter med känsloreglering (DERS; M = 80,4, SD = 18,6) 13 och oro 

(PSWQ), r (106) = .66, p < .0001 14. 

 

Sambandet mellan oro och svårigheter med känsloreglering utifrån Gratz och Roemers (2004) 

sex faktorer.15 

 

Gratz och Roemers (2004) faktoranalys visade på sex faktorer: Icke accepterande av känslor 

(NON), svårigheter att följa målinriktat beteende (GOA), svårigheter med impulskontroll 

(IMP), bristande känslomässig medvetenhet (AWA), begränsad tillgång till känslomässiga 

regleringsstrategier (STR), bristande emotionell förståelse/klarhet (CLA). Som det framgår i 

Tabell 1 var korrelationerna mellan oro och de sex känsloregleringsfaktorerna i ett spann 

mellan r = .28 och r = .64. Partiella korrelationer (se Tabell 2) visade att faktorn STR 

                                                
13 Medelvärdet för DERS kan jämföras med Gratz och Roemers studie (2004) där medel för kvinnor: 77.99 p, 
män 80,66 p. Denna studies totala medelvärde 80,4 p har således stor likhet med den amerikanska 
studentpopulationen. Det ger även ett första värde utifrån en svensk population.   
14 En fp exkluderades som en bivariat outlier, residual z = 3.56. 
15 Sex nya variabler skapades genom att summera de item som korresponderar till respektive faktor i enlighet 
med Gratz och Roemers (2004) sex faktorer. Den aktuella studien hade dock för få fp för att en faktoranalys 
skulle bli meningsfull (knappt 3 items/person, samt skulle ge 6 faktorer). Dock gjordes en faktoranalys (promax 
rotering) som kontroll. Faktoranalysen (efter elimineringen av 12 dubbelladdande items) resulterade i sex 
faktorer som var så gott som identisk med Gratz och Roemers (2004) faktoranalys – förutom ett item, samtliga 
resterande items laddade på sina respektive faktorer i enlighet med Gratz och Roemers faktorer. Detta tyder på 
att i stort sett inga större förändringar har skett i betydelsen av formuläret i och med den svenska översättningen. 
Korrelationer mellan dessa faktorer och de summerade variablerna hamnade i ett spann från r= .78 – r= .99. 
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(begränsad tillgång till känslomässiga regleringsstrategier) förblev starkt signifikant (efter 

Bonferroni-korrektion, p < .009) vid konstanthållandet för effekter av de övriga faktorerna, r 

= .40,  p < .0001.  

 

 

Tabell 1. Bivariata korrelationer mellan total oro, total svårighet att reglera känslor, samt 

mellan sex specifika känsloregleringsfaktorer. 

  

PSWQ 

 

DERS 

 

NON 

 

GOA 

 

IMP 

 

AWA 

 

STR 

PSWQ -       

DERS      .656**       

NON      .485**     .736**       

GOA      .445**     .667**    .276**     

IMP      .447**      .803**    .555**     .549**    

AWA      .279**      .470**     .205*     .119    .169   

STR      .639**      .832**    .599**     .501**   .658**     .157  

CLA      .315**      .523**     .237*     .175 .209*    .542**  .279** 

* P < .05  ** P < .01.  

 
 

Tabell 2. Partiella korrelationer mellan oro och sex känsloregleringsfaktorer. 
         Partiell 

        Korrelation 

 

        Sig. 

NONACCEPTANCE         .165          .099 

GOALS         .205           .039* 

IMPULSE        -.084                       .406 

AWARENESS         .151          .131 

STRATEGIES         .399             .000** 

CLARITY         .068         .502 

* P < .05  ** P < .0001  
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Klassificering och analys av grupper  

 

Fp klassificerades först utifrån GADQ-IV enligt DSM IV (APA, 1994) kriterierna.16 De fp 

som uppfyllde diagnoskriterierna för GAD och samtidigt hade 53 poäng eller mer på PSWQ 

(53 p är gränsvärdet för patologisk oro/GAD) klassades som en ”GAD-analogi” grupp.17 De 

fp som hade 53 poäng eller mer på PSWQ men som inte uppfyllde diagnoskriterierna i 

GADQ-IV klassades som ”Hög oro”. Denna klassificering ledde således till två grupper 

(”GAD-analogi”, n = 23 och ”Hög oro”, n = 17). Ett t-test visade att de båda grupperna inte 

skiljde sig signifikant åt (t [38] = 1.0, p = .32) beträffande nivåer av oro (”GAD-analogi”; M = 

61,4, SD = 6,4: ”Hög oro”; M = 58,4, SD = 5,84). Efter denna klassificering har analyser med 

avseende på skillnader mellan grupperna genomförts.  

 

Ett t-test med avseende på skillnader i svårigheter med känsloreglering (DERS) mellan de två 

grupperna ”GAD-analogi” och ”Hög oro” visade på en signifikant skillnad i hur fp reglerade 

känslor mellan de två grupperna (t [38] = 2.34, p = .025), där gruppen ”GAD-analogi” hade 

signifikant större svårigheter med känsloreglering i jämförelse med ”Hög oro” gruppen, trots 

att grupperna var ekvivalenta i nivåer av oro (se Tabell 3 för deskriptiv data). Ytterligare 

analyser mellan grupperna utifrån Gratz och Roemers (2004) sex faktorer visade att 

gruppen ”GAD-analogi” uppvisade signifikant (efter Bonferroni-korrektion, p < .009) större 

känsloregleringssvårigheter avseende faktorerna STRATEGIES (t [38] = 3,6, p = .001) och 

NONACCEPTANCE (t [38] = 2,9, p = .007) i jämförelse med gruppen ”Hög oro” (se Tabell 

3 för deskriptiv data). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
16 Bedömning av resultat enligt poäng ger oftare upphov till diagnos än bedömning enligt DSM IV kriterier. 
Bedömningen här är således den striktare varianten i syfte att förhindra överskattning av patologi.  
17 Klassificeringen av fp i gruppen ”GAD-analogi” krävde således att fp skulle uppfylla patologisk gräns på 
båda formulären, i syfte att förhindra överskattning av patologi.  
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Tabell 3. Medelvärden och standardavvikelser för total svårighet att reglera känslor (DERS-
T), samt mellan sex specifika känsloregleringsfaktorer för de två grupperna. 
 
 “GAD-     

analogi” 

      “Hög oro” 

 M SD      M      SD 

DERS-T 98.2 11.9 87.3 17.7 

NONACCEPTANCE 17.5 4.8 13.1 4.7 

GOALS 17.6 3.4 17.5 5.1 

IMPULSE 15.4 4.2 14.6 3.2 

AWARENESS 13.8 4.2 14.6 3.2 

STRATEGIES 23.0 4.9 17.2 5.1 

CLARITY 11.0 2.6 11.3 3.0 
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D i s k u s s i o n 

 
Studiens empiriska syfte var att undersöka kopplingen mellan oro och svårigheter med 

känsloreglering. Resultatet visar att det finns ett starkt, signifikant samband mellan oro och 

svårigheter med känsloreglering: Ju större svårigheter att reglera känslor, desto högre nivå av 

oro. Detta resultat ligger i linje med Borkovecs undvikande modell (Borkovec & Newman, 

1998) som sedan länge visat att oro fungerar som känslomässig stötdämpare på kort sikt 

genom att oro trubbar av den känslomässiga upplevelsen. Även om studien inte kan göra 

anspråk på kausalitet, förefaller det utifrån detta rimligt att se oro som en 

känsloregleringsstrategi i sig, som används i brist på andra, mer effektiva regleringsstrategier. 

Utifrån Gratz och Roemers (2004) sex DERS-faktorer gällande specifika 

känsloregleringssvårigheter framkom i denna undersökning att ”en begränsad tillgång till 

känslomässiga regleringsstrategier” hade starkast samband med oro. Detta visar att ju färre 

känsloregleringsstrategier en person behärskar, desto mer oroar sig denne: En person som 

upplever en negativ känsla och som saknar strategier att handskas med upplevelsen, tar till oro 

som den strategi som finns till hands. Även detta resultat pekar på att oro kan ses i det 

närmaste som ett alternativ till mer effektiva känsloregleringsstrategier. På kort sikt slipper 

personen genom oron uppleva känslan fullt ut, men på lång sikt gör oron situationen värre då 

den med tiden upplevs alltmer okontrollerbar, överdriven och aversiv i sig själv då oron 

utvecklas från Typ 1 till Typ 2 oro (Wells, 1999), och personen utvecklar GAD.  

 

Borkovecs undvikande modell förklarar att oro på kort sikt trubbar av känslor, men inte varför 

vissa personer har ett större behov än andra av att undvika att känna. Nyare forskning har 

presenterat en hypotes kring det behov som personer med GAD har av att dämpa 

känslomässiga upplevelser med oro: De upplever troligtvis negativa känslor som subjektivt 

aversiva och överväldigande i högre grad än personer utan diagnosen och antas därmed 

vara ”känsligare för känslor” (Mennin et al., 2005). På grund av den höga prevalensen av oro i 

studentpopulationen kunde sambandet mellan oro och svårigheter med känsloreglering även 

undersökas utifrån två grupper (”Hög oro” och ”GAD-analogi”) relativt ekvivalenta i oro 

(PSWQ poäng), där den ena gruppen uppfyllde diagnoskriterierna för diagnosen GAD i 

formuläret GADQ-IV. Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna 

i hur de reglerade känslor, där gruppen ”GAD-analogi” hade signifikant större svårigheter 

med känsloreglering än gruppen ”Hög oro”. Detta är ett intressant resultat som indikerar att 
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det är diagnosen i sig som förklarar egenheten svårigheter med känsloreglering hos 

gruppen ”GAD-analogi”. Trots att en ”hög-oroare” både oroar sig i lika hög grad, och också 

uppvisar stora svårigheter med känsloreglering, är svårigheterna inte ”tillräckligt stora” för att 

personen ska sägas ha diagnosen GAD. Resultatet visar också att trots förekomsten av en 

patologiskt hög nivå av oro, krävs det större svårigheter med känsloreglering för att diagnosen 

ska ställas. Resultatet indikerar i likhet med tidigare studier (Mennin et al., 2005) att personer 

med GAD kan vara ”känsligare för känslor” än andra, även än andra personer som oroar sig i 

lika hög grad. Resultatet indikerar därmed även att en förändring i diagnoskriterierna för 

GAD kan komma att ändras inom en snar framtid, eftersom svårigheter med känsloreglering i 

dagsläget inte finns med som kriterium i exempelvis DSM IV (APA, 1994). Tidigare 

forskning har visat att personer med GAD i högre grad urskiljer sig från ”andra oroare” 

genom sin syn på nyttan med oron, där en vanligt förekommande föreställning om oron är att 

den hjälper personen att slippa tänka på jobbigare saker som personen inte vågar tänka på, 

vilket leder till ett artificiellt orosinnehåll (Borkovec Alcaine, & Behar, 2004). Kan hända är 

det detta studiens resultat pekar mot; det faktum att ”GAD-analogi” gruppen har större 

svårigheter med känsloreglering leder till att deras ”användning” av oro mer uttalat är istället 

för eller i brist på andra känsloregleringsstrategier som de inte har eller inte behärskar. Om 

detta skulle vara fallet vore det möjligt att ”Hög oro” gruppens oro i mindre grad skulle vara 

av artificiell natur, utan av mer förberedande och motiverande karaktär (Wells, 1999), på 

grund av att de inte i samma höga utsträckning skulle använda sig av oron som en 

känsloregleringsstrategi (trots att även de har svårigheter med känsloreglering). Vidare studier 

som undersöker synen på nyttan med oron och kopplingen till svårigheter med 

känsloreglering skulle vara intressant för att få mer klarhet i om oron hos diagnosgruppen 

GAD kan ses som en känsloregleringsstrategi i högre grad än hos ”hög-oroare”.   

 

En jämförelse av de två grupperna ”Hög oro” och ”GAD-analogi” beträffande Gratz och 

Roemers (2004) sex DERS-faktorer gällande specifika känsloregleringssvårigheter visade att 

gruppen ”GAD-analogi” uppvisade signifikant större känsloregleringssvårigheter avseende 

faktorerna STR (begränsad tillgång till känslomässiga regleringsstrategier) och NON (icke-

accepterande av känslor) än gruppen ”Hög oro”. Även detta resultat indikerar att personer 

med GAD kan vara ”känsligare för känslor” och kan tyda på att de i högre grad än ”hög-

oroare” ”använder sig” av oro som en känsloregleringsstrategi på grund av dessa svårigheter. 

Resultatet kan i viss mån jämföras med studien av Mennin et al. (2005) där de fann att 

personer med GAD framförallt uppvisade följande svårigheter: ”Intensivare 
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känslor”, ”svårare att förstå känslor”, ”större negativ reaktivitet vid känsloupplevelser”, 

samt ”svårare att handskas med känslorna”. Den första punkten, ”intensivare känslor” 

(starkare känslomässiga impulser, högre grad av att uttrycka negativa känsloupplevelser) 

överensstämmer till viss del med DERS-faktorn IMPULSE (svårigheter med impulskontroll) 

och faktorn GOALS (svårigheter att följa målinriktat beteende) men det har inte bekräftats i 

denna studie att gruppen ”GAD-analogi” skiljer sig från gruppen ”Hög oro” i detta avseende. 

Den andra av Mennins punkter; ”svårare att förstå känslor” (mindre klarhet i upplevelser, 

svårare att identifiera och beskriva känslor), har heller inte bekräftats i denna studie. Det vore 

rimligt att anta att detta hade givit utslag på DERS-faktorerna CLARITY (bristande 

emotionell förståelse/klarhet) och AWARENESS (bristande känslomässig medvetenhet). Den 

tredje svårigheten; ”större negativ reaktivitet vid känsloupplevelser” (i hög grad koppling till 

rädsla och en katastrofiering av upplevelsen) kan i det närmaste jämföras med DERS-faktorn 

NON (icke-accepterande av känslorna) som det fanns en viss indikation på att personer i 

gruppen ”GAD-analogi” hade större svårigheter med än gruppen ”Hög oro”. Den fjärde och 

sista punkten är ”svårare att handskas med känslorna” (exempelvis svårt med självtröst och en 

långsammare återgång till emotionell baslinje efter negativa känsloupplevelser) som bäst 

jämförs med DERS-faktorn STRATEGIES (begränsad tillgång till känslomässiga 

regleringsstrategier), den faktor som uppvisade störst och signifikant skillnad mellan 

grupperna ”GAD-analogi” och ”Hög oro”. Jämförelsen mellan studierna ska dock läsas med 

försiktighet: Ingen faktoranalys gjordes i denna studie då urvalet var för litet, vilket gör 

variablerna mer osäkra. Analysen av de olika faktorerna är gjord enbart genom en summering 

av items under respektive faktor utifrån Gratz och Roemers (2004). Dessutom används olika 

formulär och mätinstrument i studierna, och vissa saker har högst sannolikt fallit bort i 

jämförelsen, vilket inte hade varit fallet vid användandet av samma mätinstrument. Med detta 

sagt, hur kan skillnaderna i en jämförelse mellan studierna förstås? Det bekräftades inte här att 

personer med GAD har intensivare känslor, och inte heller att de har större svårigheter att 

förstå sina känslor. Däremot framkom resultat som kan tolkas som att de har en större negativ 

reaktivitet vid känsloupplevelser (icke-accepterande av känslor) samt svårare att handskas 

med känslorna (begränsad tillgång till känslomässiga regleringsstrategier). Det skulle kunna 

betyda att personer med GAD inte nödvändigtvis upplever starkare känslor i sig än andra 

personer, men att bristande strategier att reglera och hantera känslor gör att de överväldigas 

och därmed får en aversiv upplevelse av känslor, och att det är häri ”känsligheten” består. 

Vidare forskning kring detta skulle vara intressant.  
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Om nu svårigheter med känsloreglering är GAD problematikens kärna, och oron är ett 

symptom på bristande strategier att hantera känslor, ändras utgångsläget på nytt. Frågan var 

tidigare varför dessa personer upplever sig ha ett behov av att lindra sina känslomässiga 

upplevelser med oro. Svaret kan vara att de upplever känslor som aversiva och överväldigas 

av dem eftersom de brister i sina känsloregleringsstrategier. En ny fråga blir då varför de 

brister i sina känsloregleringsstrategier. Troligtvis är denna fråga sedan länge besvarad, då 

studier visat att personer med GAD oftare rapporterar om tidiga trauman, både i den kliniska 

bemärkelsen PTSD, samt interpersonella tidiga trauman i formen av reverserade roller barn-

vuxen i familjen (Borkovec & Newman, 1998). Det är sannolikt att de svårigheter med 

känsloreglering som personer med GAD uppvisar, är resultatet både av att tidigt ha behövt ta 

ett för stort ansvar med påföljande skrämmande känslor som barnet inte kunnat hantera, samt 

av senare trauman som inte bearbetats. På detta sätt skulle den artificiella ”GAD-specifika” 

oron som ”används” av personen för att hålla aversiva minnesbilder av traumat borta, kunna 

ses som det känsloregleringsalternativ som personen behärskar, istället för andra mer 

gynnsamma känsloregleringsstrategier. Kanske är det därför troligt att tänka sig att de 

svårigheter med reglering av känslor som personer med GAD uppvisar, på många sätt liknar 

de som personer med diagnosen PTSD har, förutsatt att svårigheterna i grunden är en följd av 

traumatisering. Vidare forskning om eventuella likheter i svårigheter med känsloreglering 

mellan GAD och PTSD skulle vara intressant.  

 

Känsloregleringsprocessen med antecedent samt responsstryd reglering (Gross & John, 2002, 

op.cit. Feldman Barrett & Salovey, 2002) är som känt komplex, och det är troligt när det 

kommer till svårigheter med detta, att olika aspekter av regleringssvårigheterna påverkar 

varandra i en ”feedback loop” som förstärker problemen (Mennin et al., 2005). Denna studie 

har dock pekat i riktning mot att personer med GAD uppfyller de två typer av svårigheter med 

känsloreglering inom responsstyrd reglering som Ciccetti, Ackerman och Izard (1995) 

definierat: 1) svårigheter kring modifieringen av känslomässiga upplevelser eller uttryck, samt 

2) frekventa eller automatiserade försök att kontrollera eller undertrycka känslomässiga 

upplevelser eller uttryck (Mennin, Heimberg, Turk, Fresco, 2002, s. 87). Personerna i 

gruppen ”GAD-analogi” i denna studie rapporterade om större negativ reaktivitet vid 

känsloupplevelser, samt svårare att handskas med känslorna, vilket kan ses som problem i 

enlighet med första punkten, medan den överdrivna, okontrollerbara oron kan ses som ett 

försök att undertrycka känslor, i enlighet med den andra punkten. Dock skulle vidare 

forskning behövas för att närmare utreda vilka specifika känsloregleringssvårigheter som är 
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specifika för GAD i jämförelse med t.ex. andra ångestgrupper och hur detta kan ligga till 

grund för framtida behandling. Utifrån denna och framtida kunskap som i mer detalj utröner 

specifika känsloregleringssvårigheter hos personer med GAD, torde dessa personer ha bra 

potential att bli hjälpta i terapi genom att klienten får lära sig just sådana strategier som de har 

svårigheter med. Utifrån traumaperspektivet ligger orosexponering nära till hands, som redan 

används i ökad utsträckning för diagnosen (Barlow, 2001). Exponeringen skulle speciellt 

kunna inriktas på negativa känslor i och med framkallandet av minnen i bildform som 

aktiverar dessa känslor (Borkovec, Roemer, & Kinyon, 2002). Utmaningen blir att få 

patienten att uppleva känslorna fullt ut med målet att uppnå ökad tolerans för upplevelsen av 

negativa känslor, utan att ta till oro som undvikandestrategi. Även utifrån ett ”tredje vågen 

perspektiv” inom KBT (Hayes, in press) är resultatet hoppfullt då behandlingsmetoder som 

t.ex. acceptans och mindfulness kan ses som direkta känsloregleringsstrategier, som 

successivt skulle kunna ”manövrera ut” strategin oro. Förhoppningsvis är detta positivt ur 

framtida behandlingssynpunkt, där terapeuter mer och mer kan koncentrera sig på dessa 

metoder som verksamma för denna svårbehandlade diagnos. 

 

Oron i studentpopulationen var anmärkningsvärt hög. Medelvärdet på PSWQ (48) ska 

jämföras med den cut-off poäng som är uppsatt som en gräns för patologisk oro (53). Att  

21,5 % av studenterna dessutom uppfyllde diagnoskriterierna för GAD är även det 

anmärkningsvärt, speciellt med tanke på den striktare gräns för uppfyllelse av diagnoskriterier 

utifrån både PSWQ och GADQ-IV som sattes upp i syfte att förhindra överskattning av 

patologi. Detta kan även jämföras med livstidsprevalenssiffror för GAD som ligger mellan 

3,6-5,1 %. Hur kan det då komma sig, att över 20 % av studenterna uppfyller 

diagnoskriterierna för GAD? Dels är det rimligt att tänka sig att en mindre del av prevalensen 

förklaras metodologiskt utifrån att fp allmänt tenderar att överdriva sina svar i liknande 

studier (Breitholtz, Johansson, & Öst, 1998). Därutöver är det en fråga om korrektheten i 

diagnosticeringen: Oro förekommer i olika hög utsträckning i många av ångeststörningarna, 

samt vid depression. För att vara säker på att det i denna studie verkligen rörde sig primärt om 

GAD skulle mer utförliga diagnostiska utredningar ha behövt genomföras, till exempel ADIS 

(Di Nardo, Brown, & Barlow, 1994). Dock diskriminerar kombinationen av PSWQ och 

GADQ-IV väl för andra diagnoser, framförallt då det genom GADQ-IV framgår vilka 

orosområden fp har, så att det inte bara är exempelvis sociala situationer som är föremål för 

personens oro vilket skulle vara fallet vid SAD. Det finns dock en viss risk för att enstaka fp i 

denna studie primärt skulle ha givits exempelvis diagnosen Egentlig depression eller SAD vid 
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en mer omfattande screeningintervju. Vidare forskning skulle med fördel kunna inriktas på att 

undersöka om det kan vara så att vissa känsloregleringssvårigheter är mer markanta för vissa 

störningar, och hur det då ser ut för olika diagnoser. Det är också rimligt att tänka att studenter 

generellt sett skulle kunna vara en speciellt orolig grupp människor då studietiden är en slags 

mellantid för många, med dålig ekonomi, oklar framtid, osäkert boende med mera. Men 

förklaringen som kanske framförallt anger orsaken till den höga prevalensen av oro och 

tendenser till GAD i studien kan vara det faktum att psykisk ohälsa generellt sett ökar i 

samhället, och Borkovec menar att speciellt oro är ett ökande samhällsproblem (Borkovec, 

2006).  

 

Metodologiskt sett kan det sägas finnas vissa inbyggda problem med studier som handlar om 

känslomässiga svårigheter som mäts med självskattningsformulär. För att respondenterna på 

ett adekvat sätt ska kunna rapportera om egna känslomässiga upplevelser, måste de vara 

medvetna om, och korrekta i sina iakttagelser av dessa. Något som det delvis antas att 

respondenterna har svårigheter med (Mennin, Heimberg, Turk, & Fresco, 2005). Å andra 

sidan ställs själva diagnosen GAD utifrån självskattade symptom och självrapporterat lidande, 

varför självskattningar i övrigt inte skiljer sig från detta förfarande. Självskattningar kan 

förvisso kompletteras i utökad forskning som bygger vidare på denna kunskap med hjälp av 

andra, mer objektiva mått, exempelvis genom experiment av den typ som Mennin et al. (2005) 

utfört och som mäts med fysiologiska mått. Problemet med fysiologiska mätinstrument är 

dock att dessa inte ger nyanserad information: Fysiologiska mätningar mäter 

enbart ”fysiologiska reaktioner” varför dessa mätningar är helt och hållet kontextberoende. Ett 

annat mer objektivt mått skulle kunna vara test som mäter emotionell intelligens (EQ) 

(Mennin et al. 2005) men området kring EQ är kritiserat och anses inte tillförlitligt i dagsläget 

(Davies, Stankov, & Roberts, 1998). På grund av bristen på alternativa mätinstrument verkar 

därför självskattningsmått trots viss kritik, vara det mest tillförlitliga tillvägagångssättet. 

Ytterligare en viktig punkt att betona är att denna studies resultat framförallt är byggd på 

korrelationer, vilket kräver en allmän försiktighet för att dra för långtgående slutsatser, då 

samband inte säger något om kausalitet. Studien hade även för få fp för att göra en egen 

faktoranalys på DERS, vilket annars hade givit bättre förutsättningar att jämföra resultaten 

med studien av Mennin et al. (2005). Studien har dock givit ytterligare indikationer mot 

hypotesen att personer med GAD har svårigheter med känsloreglering och att de använder oro 

i brist på bättre strategier att reglera sina känslor med. Vidare forskning på större populationer 

behövs för att styrka och förfina dessa resultat.   



 31 

Det är svårt att uttala sig om huruvida formuläret DERS har ett större användningsområde 

annat än i preliminärt ”forskningssyfte”. Däremot skulle det vara värdefullt att utgå från ett 

mått på svårigheter med känsloreglering för att få mer tillförlitlig predicerbarhet i 

diagnosticering och behandlingsresultat för GAD. Studiens resultat pekar ju på att diagnosen 

GAD snarare kan prediceras utifrån svårigheter med känsloreglering i kombination med oro, 

då en hög nivå av oro i sig inte nödvändigtvis indicerar diagnos, och studien ger ett första 

värde på var den patologiska gränsen för svårigheter med känsloreglering kan tänkas gå för 

denna diagnosgrupp.  

 

Sammanfattningsvis har studiens resultat bekräftat de nyare teorier som uppkommit om GAD, 

vilka pekar på att svårigheter med känsloreglering är den grundläggande problematiken i 

GAD, där oron är ett symptom på dessa svårigheter. Som Mennin et al. (2005) skriver, 

betyder inte det att kognitiva, beteendemässiga eller interpersonella faktorer är mindre viktiga 

för förståelsen av problematiken, men att den känslomässiga aspekten kan vara länken mellan 

dessa fenomen. Framförallt är detta en kunskap som i bästa fall kan leda till bättre 

behandlingsinterventioner för denna diagnos som i dagsläget räknas som en kronisk 

ångeststörning.  
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Penn State Worry Questionnaire (PSWQ) 
 
Instruktion: Besvara varje fråga genom att ringa in det påstående som är typiskt för 
dig. 
 
                                                                             Inte               Något              Mycket 
                                                                                            alls              typiskt             typiskt 
                                                                                            typiskt                   
 
1. Jag oroar mig för allting jag inte har tid att göra.                       1      2      3      4       5 
 
2. Jag överväldigas av mina bekymmer.                           1      2      3      4       5 
 
3. Jag brukar inte oroa mig.   1      2      3      4       5 
 
4. Jag blir orolig i många situationer.  1      2      3      4       5 
 
5. Jag vet att jag inte borde oroa mig,   1      2      3      4       5 
    men jag kan inte hjälpa det. 
 
6. Jag oroar mig mycket när jag har mycket tryck på mig.  1      2      3      4       5 
    (när jag känner mig pressad/jäktad) 
 
7. Jag oroar mig alltid för någonting.  1      2      3      4       5 
 
8. Jag tycker det är lätt att slå bort oroande tankar. 1      2      3      4       5 
 
9. Så fort jag avslutat en uppgift börjar jag oroa   1      2      3      4       5 
    mig för allt annat jag måste göra. 
 
10. Jag är aldrig orolig för någonting.  1      2      3      4       5 
 
11. När jag inte kan göra mer åt ett problem,   1      2      3      4       5 
      oroar jag mig inte längre för det. 
 
12. Jag har varit en orolig människa i hela mitt liv. 1      2      3      4       5 
 
13. Jag lägger märke till att jag oroat mig.  1      2      3      4       5 
 
14. När jag väl börjat oroa mig kan jag inte sluta. 1      2      3      4       5 
 
15. Jag oroar mig hela tiden.   1      2      3      4       5 
 
16. Jag oroar mig för uppgifter tills de är helt klara. 1      2      3      4       5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meyer, Miller, Metzger & Borkovec, 1990. 
Svensk översättning: Breitholtz & Rondahl 



GAD-Q-IV(Newman et al., 2002) 
 

1. Upplever du en överdriven oro? Ja _____ Nej _____ 
 

2. Är din oro överdriven i förhållande till intensitet, frekvens och det obehag den vållar? 
   Ja _____ Nej _____ 

 
3. Tycker du att det är svårt att kontrollera din oro (eller sluta att oroa dig) när den väl har satt igång?

   Ja _____ Nej _____ 
 

4. Oroar du dig överdrivet mycket och på ett okontrollerbart sätt över småsaker som att komma för sent till 
ett möte, mindre reparationer, läxor etc. ? 

 
Ja _____ Nej _____ 

 
5. Var vänlig och skriv ner de mest vanligt förekommande ämnena kring vilka du oroar dig överdrivet 

mycket och på ett okontrollerbart sätt. 
 

a) ______________________________ b) ______________________________  
 
 
c) ______________________________ d) ______________________________  
 
 
e) ______________________________ f) ______________________________  

 
6. Under de senaste sex månaderna; har du besvärats fler dagar av en överdriven och okontrollerbar oro än 

inte.  
 
Ja _____ Nej _____ 

 
OM JA, FORTSÄTT. OM NEJ, IGNORERA ÅTERSTÅENDE FRÅGOR. 
 

7. Under de senaste sex månaderna, har du ofta besvärats av några av följande symptom. Gör en 
markering framför varje symptom som du har haft besvär av flertalet dagar.  

 
_____ Rastlöshet/uppskruvad/på helspänn  _____ Irritabilitet 

 
_____ Svårighet att somna/sova/orolig sömn  _____ Lätt uttröttbar 

 
_____ Koncentrationssvårigheter/bli ”tom”  _____ Spända muskler 
 

 
8. I hur stor utsträckning påverkar oron eller dina fysiska symptom ditt liv, arbete, sociala aktiviteter, 

familj etc. ? Ringa in en siffra: 
 
    0            1            2            3            4            5            6            7            8 
    /            /             /             /             /             /             /             /             / 
Inte alls             Lite grann               Måttligt Starkt  Mycket  

 Starkt 
 
 

9. Hur mycket besväras du av oro och fysiska symptom (hur mycket handikappar detta dig)? Ringa in en 
siffra: 

 
    0            1            2            3            4            5            6            7            8 
    /            /             /             /             /             /             /             /             / 
Inte alls             Lite grann               Måttligt Starkt  Mycket  

 Starkt 
Översättning Elisabeth Breitholtz 



Känsloreglering (DERS) 
 
Var god fyll i hur ofta följande påståenden gäller för dig genom att skriva lämplig siffra 
från skalan nedan, på linjen bredvid varje påstående. 
___________________________________________________________________________ 
 
 1--------------------------2--------------------------3--------------------------4--------------------------5        
nästan aldrig                     ibland                          ca hälften av tiden                oftast     nästan alltid        
(0-10%)                         (11-35%)                            (36-65%)                             (66-90%)                      (91-100%)  
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
______    1) Jag är på det klara med hur jag känner mig.  

______    2) Jag lägger märke till hur jag känner mig.  

______    3) Jag upplever mina känslor som överväldigande och okontrollerbara.  

______    4) Jag har ingen aning om hur jag känner mig.  

______    5) Jag har svårt att förstå mig på mina känslor.  

______    6) Jag är uppmärksam på mina känslor. 

______    7) Jag vet precis hur jag känner mig.  

______    8) Jag bryr mig om hur jag mår.  

______    9) Jag är förvirrad över hur jag känner mig.   

______    10) När jag är upprörd, erkänner jag mina känslor för mig själv. 

______    11) När jag är upprörd, blir jag arg på mig själv för att jag känner så.  

______    12) När jag är upprörd, skäms jag för att jag känner så. 

______    13) När jag är upprörd, har jag svårt att få något arbete gjort.  

______    14) När jag är upprörd, tappar jag känslan av kontroll.  

______    15) När jag är upprörd, tror jag inte att det kommer gå över.  

______    16) När jag är upprörd, tror jag att det slutar med att jag blir deprimerad. 

 ______    17) När jag är upprörd, betraktar jag mina känslor som berättigade och viktiga.  

______    18) När jag är upprörd, har jag svårt att fokusera på andra saker.  

______    19) När jag är upprörd, känner jag mig utom kontroll.  

______    20) När jag är upprörd, kan jag ändå få saker gjorda.  

______    21) När jag är upprörd, skäms jag över mig själv för att jag känner så.  

 

 

 



___________________________________________________________________________ 

 
 1--------------------------2--------------------------3--------------------------4--------------------------5        
nästan aldrig                     ibland                          ca hälften av tiden                oftast     nästan alltid        
 (0-10%)                         (11-35%)                            (36-65%)                           (66-90%)                      (91-100%)  
__________________________________________________________________________________ 
 
 

______    22) När jag är upprörd, vet jag att jag så småningom kommer kunna hitta ett sätt att må 

bättre. 

______    23) När jag är upprörd, känns det som att jag är svag.  

______    24) När jag är upprörd, känner jag ändå att jag har kontroll över mitt beteende. 

 ______    25) När jag är upprörd, får jag skuldkänslor för att jag känner så.  

______    26) När jag är upprörd, har jag svårt att koncentrera mig.  

______    27) När jag är upprörd, har jag svårt att kontrollera mitt beteende.  

______    28) När jag är upprörd, tror jag inte att det finns något jag kan göra för att jag ska må bättre.  

______    29) När jag är upprörd, blir jag irriterad på mig själv för att jag känner så.  

______    30) När jag är upprörd, börjar jag känna mig väldigt illa till mods.  

______    31) När jag är upprörd, tror jag att det enda jag kan göra är att vältra mig i det.  

______    32) När jag är upprörd, tappar jag kontrollen över vad jag gör.  

______    33) När jag är upprörd, har jag svårt att tänka på något annat.  

______    34) När jag är upprörd, tar jag mig tid att fundera ut vad jag verkligen känner.  

______    35) När jag är upprörd, tar det lång tid innan jag känner mig bättre.  

______    36) När jag är upprörd, upplever jag mina känslor som överväldigande.  

 

 

 

 

 

 

 
               Gratz & Roemer, 2004. 
                Svensk översättning: Breitholtz & Friberg. 


