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Oro är ett allmänmänskligt fenomen som kan vara både till nytta och 
skada för oss. Syftet med denna studie var att undersöka om det finns 
någon skillnad mellan högoroare respektive lågoroare vad gäller 
vilken funktion oron fyller (Worry Automatic Thought Questionnaire) 
och orosinnehåll (Student Worry Scale), undersöka eventuella 
könsskillnader samt jämföra ett mått på frekvens och intensitet i den 
allmänna oron (Penn State Worry Questionnaire) med ett allmänt 
ångestmått (Beck Anxiety Inventory). Undersökningsdeltagarna 
utgjordes av 40 psykologistudenter och 70 polisstudenter och 
könsfördelningen var jämn. Signifikant samband mellan totalpoäng på 
PSWQ och totalpoäng på BAI erhölls. Högoroare oroade sig 
signifikant mer av vidskepliga skäl, för att undvika eller förhindra 
något ont från att hända, i förberedande syfte, för att få motivation 
samt som distraktion från mer emotionella saker, jämfört med 
lågoroare. De oroade sig signifikant mer än lågoroare över 
akademiska krav, arbetet, personliga relationer och vad andra tycker 
om dem. Högoroande kvinnor oroade sig signifikant mer än 
högoroande män över hälsoaspekter och vad andra tycker om dem.  
Lågoroande kvinnor oroade sig signifikant mer än lågoroande män 
över akademiska krav. Avsaknaden av flera signifikanta 
könsskillnader tros delvis bero på för få undersökningsdeltagare. 

 
 

I n l e d n i n g  
 
De flesta människor oroar sig mer eller mindre. Oro kan hjälpa oss att förbereda oss 
inför framtida händelser. Den som oroar sig över nästan allting och har svårt att 
kontrollera sin oro och att den börjar påverka det vardagliga livet lider dock troligtvis av 
generaliserat ångestsyndrom (Breitholtz, 1999). Borkovec, Robinson, Pruzinsky och 
DePree (1983) har definierat oro som en kedja av tankar och bilder, vilka är negativt 
affektladdade och upplevs som okontrollerbara. Orosprocessen representerar ett försök 
till att ägna sig åt mental problemlösning av en fråga vars utgång är osäker men 
innehåller möjligheten till en eller flera negativa konsekvenser. Under 1980-talet 
började man genomföra experimentell forskning inriktad mot att utforska 
orosprocessens beskaffenhet. Trots det växande intresset för normal och patologisk oro 
under denna period, skedde den största ökningen av forskning kring fenomenet oro först 
när detta blev det främsta diagnostiska kriteriet för generaliserat ångestsyndrom 
(Borkovec & Newman, 1998). 
 
Definitionen av generaliserat ångestsyndrom har genomgått många förändringar. I 
fjärde upplagan av ”Diagnostic and statistical manual of mental disorders” (DSM-IV-
TR, American Psychiatric Association, 2000) definieras generaliserat ångestsyndrom 
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utifrån sex kriterier. Generaliserat ångestsyndrom karaktäriseras av överdriven ångest 
och oro som förekommer fler dagar än inte 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 symptom: rastlöshet, att lätt bli utmattad/trött, 
koncentrationssvårigheter, lättretlighet, muskelspänning och sömnstörningar. Fokus för 
ångest och oro får inte begränsas till vad som kännetecknar andra psykiska störningar på 
axel I i DSM-IV, som till exempel rädsla att få en panikattack (paniksyndrom), att göra 
bort sig inför andra människor (social fobi), att bli smittad (tvångssyndrom), att vara 
borta från hemmet eller anhöriga (separationsångest), att ha multipla fysiologiska 
sjukdomar (somatisk störning), att gå upp i vikt (anorexia nervosa) eller rädsla för att ha 
en allvarlig sjukdom (hypokondri). Personens/patientens ångest och oro får heller inte 
endast förekomma i samband med posttraumatiskt stressyndrom. 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. Ytterligare ett kriterium för 
generaliserat ångestsyndrom är att störningen inte orsakas av direkta fysiologiska 
effekter av olika substanser som till exempel drogmissbruk eller medicinering, eller ett 
generellt medicinskt tillstånd som till exempel överaktiv sköldkörtel och att oron inte 
uppkommer endast i samband med ett förstämningssyndrom (t.ex. depression), en 
psykotisk störning eller en utvecklingsstörning.  
 
I kliniska sammanhang är det något vanligare att kvinnor än män får diagnosen 
generaliserat ångestsyndrom. Cirka 55-60 procent av dem som har störningen är 
kvinnor. I epidemiologiska studier uppgår vanligtvis andelen kvinnor till två tredjedelar. 
Ettårsprevalensen för generaliserat ångestsyndrom beräknas vara cirka tre procent och 
livstidsprevalensen beräknas uppgå till cirka fem procent av befolkningen. (American 
Psychiatric Association, 2000). 
 
I samband med ökad forskning kring oro utvecklades i rask takt en rad mätinstrument. 
Några av dessa används i föreliggande studie och kommer nedan att beskrivas närmare. 
 
Meyer, Miller, Metzger och Borkovec (1990) utarbetade ett frågeformulär (Penn State 
Worry Questionnaire, PSWQ) för att mäta frekvensen och intensiteten i den allmänna 
oron, bestående av 16 påståenden som graderades på en skala från 1 (inte alls typiskt) 
till 5 (mycket typiskt). Åtta studier genomfördes i samband med utarbetandet av skalan. 
Psykometriska prövningar visade att PSWQ har en hög intern konsistens. För studenter 
uppmättes alfa = ,91-,95 vid mätningar över fem olika stickprov. Bland studenter har 
PSWQ uppvisat god test-retest reliabilitet över perioder så långa som åtta till tio veckor 
(r = ,92, p < ,001). Svaren på PSWQ tycks inte påverkas av social önskvärdhet. De 
försökspersoner som uppfyllde alla kriterier för generaliserat ångestsyndrom fick 
signifikant högre totalpoäng på PSWQ än de försökspersoner som uppfyllde alla 
kriterier för posttraumatiskt stressyndrom. Det visade sig även finnas en signifikant 
skillnad i totalpoäng på PSWQ mellan de försökspersoner som uppfyllde alla kriterier 
för generaliserat ångestsyndrom, de som uppfyllde några kriterier och de som inte 
uppfyllde några alls. Post hoc test visade att de som uppfyllde alla kriterierna för 
generaliserat ångestsyndrom fick signifikant högre totalpoäng på PSWQ än de som bara 
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uppfyllde några av kriterierna, och att de sistnämnda fick signifikant högre totalpoäng 
än de som inte uppfyllde några kriterier alls. 
 
Beck Anxiety Inventory (BAI) är en självskattningsskala som utarbetades av Beck, 
Brown, Epstein och Steer (1988) för att mäta klinisk ångest. BAI utvecklades för att 
visa på behovet av ett instrument som på ett reliabelt sätt kunde skilja ångest från 
depression och samtidigt visa på konvergent validitet. Skalan består av 21 item som var 
och ett beskriver vanligt förekommande ångestsymptom. Respondenten ombeds att 
skatta hur mycket han/hon besvärats av varje symptom under den senaste veckan på en 
fyrgradig skala från 0 (aldrig) till 3 (nästan hela tiden). Vid utformningen av skalan 
visade den sig ha hög intern konsistens (alfa = ,92) samt hög test-retest reliabilitet över 
en vecka (r = ,75). BAI skilde ångestdiagnostiserade grupper (generaliserat 
ångestsyndrom, social fobi, etc.), från icke ångestdiagnostiserade grupper (depression, 
etc.). Gruppen med ångestpatienter uppvisade ett signifikant högre totalmedelvärde på 
BAI än både depressionsgruppen och kontrollgruppen, mellan vilka det inte fanns 
någon signifikant skillnad. Totalmedelvärdet på Beck Depression Inventory (BDI), som 
mäter den allmänna depressionsgraden, var tvärtom signifikant högre i 
depressionsgruppen. Korrelationen mellan poängen BAI och BDI var relativt hög (r = 
,48), men dock lägre än korrelationen mellan andra ångestskalor och BDI. 
 
The Worry Automatic Thought Questionnaire (WATQ) konstruerades av Borkovec och 
Roemer (1995) och består av sex möjliga alternativ till att man oroar sig vilka bygger på 
teoretiska antaganden och svar givna av tidigare patienter till Borkovec och Roemer på 
frågan varför de oroar sig. Påståendena graderas på en femgradig Likertskala från 1 
(inte alls) till 5 (väldigt väl) utifrån hur väl de överensstämmer med anledningen till att 
personen oroar sig. De anledningar till att man oroade sig som skattades högst i studien 
genomförd av Borkovec och Roemer (1995) var: 1) att oro användes till att motivera sig 
själv till att få saker gjorda, 2) för att förbereda sig för en möjlig uppkomst av en otäck 
händelse, och 3) för att utveckla sätt att undvika eller förhindra sådana händelser. 
Studenter som uppfyllde kriterierna för generaliserat ångestsyndrom genererade 
signifikant högre poäng på påståendet om att oron bidrar till att de kan distrahera sig 
från att känna ångest över mer emotionella saker, saker som de inte vill tänka på, i 
jämförelse med studenter som inte ansågs ha ångeststörning och studenter som 
klassades som ickeoroare men som uppvisade ångest. De fick även signifikant högre 
poäng på påståenden som rör vidskeplighet och problemlösning i jämförelse med 
studenter utan ångeststörning. Det faktum att gruppen med studenter som klassades som 
ickeoroare men som uppvisade ångest hamnade emellan de andra grupperna utan 
signifikant resultat indikerar enligt Borkovec och Roemer (1995) att vidskeplighet och 
problemlösning inte är anledningar till varför man oroar sig som är unikt utmärkande 
för oro hos personer med generaliserat ångestsyndrom. Enligt resultaten av en studie 
genomförd av Hammarström (1995) erhöll patienter med generaliserat ångestsyndrom 
signifikant högre poäng i jämförelse med kontrollgruppen på påståenden som rör 
vidskeplighet, undvikande/förhindrande av något ont från att hända och att oron gör en 
förberedd när något otäckt inträffar. Att patienterna ansåg orons funktion vara av mer 
vidskeplig karaktär i jämförelse med kontrollgruppen, överensstämde enligt 
Hammarström (1995) med iakttagelser som gjorts av Borkovec och Lyonfields (1992) i 
det kliniska arbetet med patienter med generaliserat ångestsyndrom.  
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I en studie av Davey, Hampton, Farrell och Davidson (1992) utvecklades ett 
frågeformulär indelat i orosområden och speciellt utvecklat för användas vid studier 
med studenter som undersökningsdeltagare. Frågeformuläret, som kallas the Student 
Worry Scale (SWS), består av tio item som var och ett utgör områden som studenter 
uttryckt vara förknippade med mycket oro. Framtagningen av frågeformuläret gick till 
så att 52 studenter ombads att skriva ner alla de saker som de oroade sig över på ett 
papper. Vid en analys av svaren kom Davey och hans kollegor fram till att majoriteten 
av de saker som studenterna angav att de oroade sig över kunde delas in i områdena 
finansiella angelägenheter, akademiska krav, boende/inredning, hälsoaspekter, arbetet, 
världsproblem, personliga relationer, religiösa frågor, miljöfrågor samt vad andra tycker 
om mig. Därefter ombads samma studenter att på en fyrgradig skala indikera i vilken 
utsträckning de oroar sig över respektive item.  Genom att summera poängen för alla 
item fick man fram ett allmänt orosmått för varje deltagare. Dessutom fick studenterna 
uppskatta i procent hur stor del av tiden som de ägna sig åt att oro sig under en normal 
vecka och hur ofta de vaknade upp på natten på grund av att de oroade sig (mer än en 
gång i veckan, ungefär en gång i veckan, mindre än en gång i veckan, mindre än en 
gång i månaden, nästan aldrig). Vid undersökning av validiteten hos SWS visade sig att 
skalan korrelerade signifikant med både den tid i procent som studenterna ägnade sig åt 
att oroa sig (r = ,48, p < ,001) och hur ofta de vaknade upp på natten på grund av att de 
oroade sig (r = ,54, p < ,001). Vid prövning av den interna konsistensen erhölls alfa = 
,68. 
 
Davey (1993) genomförde en studie med avsikt att undersöka i vilken utsträckning två 
skalor som mäter orosinnehåll (Worry Domain Questionnaire, WDQ och SWS) och 
PSWQ berörde samma karaktärsdrag i oron. Undersökningsdeltagarna utgjordes av 
studenter. Samtliga av de tre skalorna uppvisade acceptabla nivåer på intern konsistens 
(WDQ alfa = ,92, SWS alfa = ,70, PSWQ alfa = ,94). De tre skalorna var alla starkt 
korrelerade med varandra (WDQ & PSWQ, r = ,67, p < ,0001; WDQ & SWS, r = ,68, p 
< ,0001; PSWQ & SWS, r = ,59, p < ,0001). Studien gav resultat som tyder på att 
poängen på både WDQ och SWS visar på källor till varians vilka är oberoende av 
egenskapen ångest. Detta anser Davey (1993) stärker påståendet att oro och ångest kan 
anses vara separata begrepp med sina egna respektive källor som förklarar variansen. 
 
Enligt American Psychiatric Association (2000) oroar sig vuxna med generaliserat 
ångestsyndrom ofta över vardagliga omständigheter så som möjligt ansvar kopplat till 
arbetet, finansiella angelägenheter, familjemedlemmars hälsa, att deras barn ska råka ut 
för någon olycka, eller mindre, vardagliga saker så som hushållsarbete, bilreparation 
eller komma för sent till ett möte. Nedan presenteras tre studier som stödjer olika delar 
av detta. Någon studie som specifikt utgått från SWS i jämförelse mellan vilka 
orosområden som är specifika för personer med generaliserat ångestsyndrom respektive 
kontrollgrupp har ej återfunnits. 
 
Sanderson och Barlow (1990) erhöll i sin studie resultat som visade att de vanligaste 
orosområdena för patienter med generaliserat ångestsyndrom var familj, finanser, arbete 
och sjukdom. Studien omfattade 14 patienter med generaliserat ångestsyndrom, varav 
79 procent rapporterade överdriven och/eller orealistisk oro över familjen. 50 procent 
rapporterade överdriven och/eller orealistisk oro över finansiella angelägenheter, 43 
procent över arbetet och 14 procent över sjukdom. I sin studie fann de även att patienter 
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med generaliserat ångestsyndrom oroade sig överdrivet över mindre betydande saker i 
större utsträckning än vad andra ångestpatienter gjorde.   
 
Medan Sanderson och Barlow (1990) fann att finansiella angelägenheter var det näst 
största orosområdet för patienter med generaliserat ångestsyndrom, så visade resultatet 
av en studie genomför av Craske, Rapee, Jackel och Barlow (1989) att oro över 
finansiella angelägenheter var relativt ovanligt bland patienter med generaliserat 
ångestsyndrom. I denna studie av Craske et al. (1989) utgick man från de fyra områdena 
som Sanderson och Barlow (1990) använde i sin studie plus en kategori bestående av 
diverse saker så som att ha sönder en tallrik, komma för sent till ett möte och 
kärnvapenkrig. Resultatet av kategorisering av de orosämnen som man fick fram via 
intervju med patienterna med generaliserat ångestsyndrom visade att kategorin diverse 
saker stod för 22,6 procent av oron hos patienter med generaliserat ångestsyndrom. 
Familj/hem/personliga relationer stod för 32,2 procent, sjukdom/hälsa/skada för 19,4 
procent, arbete/skola för 16,1 procent och finanser för 9,7 procent av oron hos patienter 
med generaliserat ångestsyndrom. Craske et al. (1989) bad även de 19 patienterna med 
generaliserat ångestsyndrom och en kontrollgrupp bestående av 26 lågoroare att 
rapportera deras första tre betydande orosämnen under en treveckorsperiod genom att 
fylla i ett frågeformulär så snart de lade märke till att de oroade sig. Detta 
tillvägagångssätt gav ett något annorlunda resultat. Sjukdom/hälsa/skada kom att utgöra 
den största andelen av oro hos patienter med generaliserat ångestsyndrom (30,6 
procent), följt av familj/hem/mellanmänskliga relationer (27,8 procent), diverse saker 
(25,2 procent), arbete/skola (13,9 procent) och finansiella angelägenheter (2,8 procent). 
Kontrollgruppen uppvisade däremot ett annat orosmönster. Arbete/skola utgjorde den 
största andelen av oro hos kontrollgrupp (30,4 procent), följt av 
familj/hem/mellanmänskliga relationer (26,1 procent), finansiella angelägenheter (26,1 
procent), diverse saker (15,2 procent) och sjukdom/hälsa/skada (2,2 procent). Studien 
visade att patienter med generaliserat ångestsyndrom oroade sig signifikant mer än 
kontrollgruppen över sjukdom/hälsa/skada. Kontrollgruppen oroade sig däremot 
signifikant mer över finansiella angelägenheter i jämförelse med vad patienterna med 
generaliserat ångestsyndrom gjorde (Craske et al., 1989).  
 
Roemer, Molina och Borkovec (1997) fann i sin studie att individer med generaliserat 
ångestsyndrom rapporterade ett större antal orosområden än kontrollgruppen, vilket de 
ansåg bekräfta att oron hos personer med generaliserat ångestsyndrom har större 
genomslagskraft än oron hos lågoroare. De fann även slående likheter mellan 
grupperna. Hos personer med generaliserat ångestsyndrom kom 
familj/hem/mellanmänskliga relationer att utgöra 33,7 procent av oro, följd av diverse 
saker (25,8 procent), arbete/skola (23,5 procent), finansiella angelägenheter (9,8 
procent) och sjukdom/hälsa/skada (7,2 procent). Familj och mellanmänskliga relationer 
framträdde som dominerande orosämnen även hos kontrollgruppen (34,7 procent). 
Kontrollgruppen oroade sig näst mest över arbete/skola (33,6 procent), följt av diverse 
saker (15,5 procent), finansiella angelägenheter (8,3 procent) och sjukdom/hälsa/skada 
(7,9 procent). Det som visade sig vara typiskt för oron hos personer med generaliserat 
ångestsyndrom i jämförelse med kontrollgruppen var en större procentuell andel oro 
över diverse saker (eller saker som inte går att kategorisera) och en mindre procentuell 
andel oro över arbete/skola. När innehållet i kategorin diverse saker undersöktes 
närmare erhölls en större procentuell andel oro över mindre, rutinmässiga, vardagliga 
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saker hos personer med generaliserat ångestsyndrom i jämförelse med hos 
kontrollgruppen. 
 
Trots tidigare forskning saknas ännu en tydig bild över vilken funktion oron fyller och 
vad det är man oroar sig över. Fortsatt forskning kring detta och jämförelser mellan 
personer med generaliserat ångestsyndrom och icke oroliga kontrollpersoner behövs 
därför. 
 
Syftet med denna studie var att utifrån en uppdelning av undersökningsdeltagarna 
baserad på i vilket omfattning de oroar sig undersöka om det finns någon skillnad 
mellan de som klassas som högoroare respektive lågoroare när det gäller vilken 
funktion oron fyller och vad de oroar sig över. Ett andra syfte var att undersöka om det 
finns ett samband mellan ett mått på frekvensen och intensiteten i den allmänna oron 
(PSWQ) och ett allmänt ångestmått (BAI). Ett tredje syfte var att undersöka om det 
finns någon skillnad mellan manliga respektive kvinnliga högoroare och mellan manliga 
respektive kvinnliga lågoroare vad gäller vilken funktion oron fyller och vad de oroar 
sig över. 

 
 

M e t o d  
 

Undersökningsdeltagare 
 
Undersökningsdeltagarna utgjordes av 40 psykologistudenter (11 män och 29 kvinnor) 
och 70 polisstudenter (44 män och 26 kvinnor). Den totala medelåldern var 27,35 år (s = 
4,82) med ett minimum på 19 år och ett maximum på 42 år. Männens medelålder var 
28,62 år (s = 4,93) med ett minimum på 20 år ett maximum på 42 år och kvinnornas 
medelålder var 26,07 (s = 4,39) med ett minimum på 19 år och ett maximum på 38 år. 
25 av psykologistudenterna fick jag tag på genom att sätta upp försökspersonlistor på 
psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Övriga psykologistudenter (15 
stycken) utgjordes av studenter vid psykologlinjen, termin 2, som kontaktades i 
samband med ett undervisningstillfälle vid Stockholms universitet. Polisstudenterna 
som läste termin 4 på polisprogrammet i Solna, kontaktades även de i samband med 
ordinarie undervisning.  
 
Utifrån den erhållna totalpoängen på PSWQ delades undersökningsdeltagarna upp i två 
grupper, högoroare (totalpoäng ≥ 53) och lågoroare (totalpoäng < 53), utifrån 
gränsvärdet 53 poäng som rekommenderas för att maximera både känslighet och 
noggrannhet i identifikationen av individer med generaliserat ångestsyndrom i relation 
till personer utan någon ångeststörning (Turk, Heimberg & Mennin, 2004). 
 
Material 
 
Fyra existerande mätinstrument användes: Penn State Worry Questionnaire (PSWQ), 
Beck Anxiety Inventory (BAI), Worry Automatic Thought Questionnaire (WATQ) och 
Student Worry Scale (SWS). 
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PSWQ (Meyer et al., 1990) mäter frekvensen och intensiteten i den allmänna oron och 
består av 16 påståenden om oro i allmänhet som graderas från ett (inte allt typiskt) till 
fem (mycket typiskt). BAI (Beck et al., 1988) utarbetades för att mäta vanligt 
förekommande ångestsymptom och deras styrka och består av 21 ångestsymptom som 
graderas från noll (aldrig) till tre (nästan hela tiden). WATQ (Borkovec & Roemer, 
1995) undersöker orons upplevda funktion och består av sex påståenden som 
klassificeras från ett (inte alls överensstämmande) till fem (väldigt väl 
överensstämmande). WATQ är ingen skala i egentlig mening, dvs. individer kan inte 
klassificeras i olika grupper utifrån totalpoäng på skalan. SWS (Davey et al., 1992) 
mäter orosinnehåll och består av tio områden som anses vara relevanta för studenter. På 
en fyrgradig skala, från ett (nästan aldrig) till fyra (alltid), ombeds 
undersökningsdeltagaren att skatta i vilken utsträckning denne oroar sig för varje 
område.  
 
Procedur 
 
Undersökningsdeltagarna som skrivit upp sig på försökspersonslistor samlades i en 
undervisningssal där det fick sitta ner vid markerade platser för att de skulle spridas så 
väl som möjligt i lokalen så att de ostört utan insyn från andra deltagare kunde besvara 
frågeformulären.  
 
Psykologstudenterna som kontaktades i samband med ett undervisningstillfälle 
tillfrågades som de vill delta i studien. De som anmälde sig som frivilliga stannade 
sedan kvar efter lektionstid. Deras placering i lokalen påverkades inte av 
försöksledaren. De satt dock redan relativt utspridda. 
 
Polisstudenterna tillfrågades i samband med en terminsföreläsning, då alla studenter 
som går en viss termin samlats, om de ville delta i studien. De tillfrågades strax innan 
en paus i undervisningen och ombads att fylla i enkäten under rasten. De som 
önskade delta ombads att komma fram och hämta en enkät och fick sedan själva 
välja var de ville sitta när de fylld i denna.  
 
Samtliga undersökningsdeltagarna gavs en kort presentation av försöksledaren och 
undersökningen. De fick sedan information om att deltagandet var frivilligt, att 
materialet skulle komma att behandlas konfidentiellt och endast användas för 
forskningsändamål. De fick veta att deras uppgift var att besvara fyra frågeformulär 
och två bakgrundsfrågor. De fick däremot inte ingen information om vad 
frågeformulären avsåg att mäta. Polisstudenterna erhöll dessutom, efter rasten, 
information om syftet med studien samt att godkänd uppsats kommer att arkiveras i 
det elektroniska systemet DIVA. Informationen som gavs specifikt till 
polisstudenterna gavs både muntligt och skriftligt.  
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R e s u l t a t  
 

En uppdelning av undersökningsdeltagarna utifrån deras totalpoäng på PSWQ gav 22 
högoroare (totalpoäng ≥ 53) och 88 lågoroare (totalpoäng < 53). Högoroarna hade en 
medelålder på 25,64 år (s = 4,17) och lågoroarna 27,77 år (s = 4,90). Gruppen 
högoroare utgjordes av 4 män, med en medelålder på 26,25 år (s = 4,35), och 18 
kvinnor, med en medelålder på 25,50 år (s = 4,25). Gruppen lågoroare bestod av 51 
män, med en medelålder på 28,80 år (s = 4,96) och 37 kvinnor, med en medelålder på 
26,35 år (s = 4,49). 
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Figur 1.  Sambandet mellan totalpoäng på PSWQ och totalpoäng på BAI för högoroare 

och lågoroare (n = 22 + 88), r108 = ,71 (p < ,001). 
 
Figur 1 visar att det fanns ett positivt samband mellan erhållen totalpoäng på PSWQ och 
erhållen totalpoäng på BAI, r108 = ,71 (p < ,001). I figuren ovan utmärker sig en person 
genom att ha avsevärt högre värden mot övriga undersökningsdeltagare. Detta kan 
eventuellt ses som ett extremvärde. Vid korrelationsberäkning utan denna person (n = 
21 + 88) erhölls r107 = ,74 (p < ,001). 
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Tabell 1. Medelvärden, standardavvikelser, t-värden, p-värden och effektstyrkor (d) för 
högoroare och lågoroare för varje separat påstående som ingår i WATQ samt 
antalet undersökningsdeltagare (n) som behövs för att uppnå power = ,80 vid α 
= ,05 för respektive påstående. (n = 22 + 88) 

 
 
Påstående 
 

 
Grupp 

 
M 

 
SD 

 
t 

 
p 

 
d 

 
n 

 
a. Även om det kanske inte är sant, 

känns det som om jag oroar mig 
över någonting, minskar 
sannolikheten att något otäckt 
händer. 

 

 
hög 
låg 

 
2,18 
1,50 

 
1,30 
0,88 
 

 
 

2,335 

 
 

0,027* 

 
 

0,62 

 
 

200 

b. Om jag oroar mig över något, 
ökar sannolikheten att jag 
kommer på hur jag skall undvika 
eller förhindra något ont från att 
hända. 

 

hög 
låg 

3,00 
2,18 

1,27 
1,02 

 

3,189 
 

0,002** 
 

0,71 
 

155 

c. Om jag oroar mig över saker 
kommer jag att vara bättre 
förberedd när något otäckt 
verkligen händer. 

 

hög 
låg 
 

3,23 
2,14 

1,27 
0,97 

 

3,76 
 

0,001*** 
 

0,99 
 

80 

d. Oron bidrar till att jag får 
motivation att göra saker som 
måste bli gjorda. 

 

hög 
låg 
 

3,32 
2,44 

1,43 
1,08 

 

3,174 
 

0,002** 
 

0,70 
 

160 

e. Oro bidrar på ett effektivt sätt till 
att lösa problem. 

 

hög 
låg 

2,18 
1,91 

1,10 
0,83 

 

1,293 
 

0,199 
 

0,28 
 

1000 

f. Oron, bidrar till att jag kan 
distrahera mig från att känna 
ångest över mer emotionella 
saker, saker som jag inte vill tänka 
på. 

 

hög 
låg 

2,32 
1,39 

1,17 
0,72 

 

3,570 
 

0,001*** 
 

0,98 
 

80 

 * = p < ,05 
 ** = p < ,01 
*** = p ≤ ,001 
 
För att undersöka orons funktion hos högoroare respektive lågoroare gjordes separata t-
test för varje påstående på skalan WATQ. I tabell 1 redovisas de medelvärden, 
standardavvikelser, t-värden, p-värden och effektstyrkor som erhölls. Även antalet 
undersökningsdeltagare som skulle ha behövts för att uppnå signifikant resultat med 80 
procents säkerhet, med en α-nivå på fem procent, för respektive påstående givet att de 
sanna gruppskillnaderna är precis lika stora som de skillnader som erhållits i denna 
studie redovisas i tabell 1. Vid beräkning av n togs hänsyn till erhållen proportion 
mellan högoroare (1) och lågoroare (4), med utgångspunkt från antalet 
undersökningsdeltagare som krävdes för gruppen högoroare eftersom de var färre till 
antalet. 
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Enligt tabell 1 erhölls signifikant resultat för påstående a, b, c, d och f. Detta visar att 
högoroare oroade sig mer av vidskepliga skäl, för att undvika eller förhindra något ont 
från att hända, i förberedande syfte, för att få motivation samt för distraktion från mer 
emotionella saker, i jämförelse med lågoroare. Något signifikant resultat för påstående e 
erhölls inte. De anledningar till varför man oroar sig som fick högst medelvärde för 
båda grupperna var påstående b, c och d. Påstående a-d och f uppvisade medelstark till 
stark effektstyrka. Av dessa erhöll påstående a högsta antalet undersökningsdeltagare (n 
= 200) som skulle krävas för att med 80 procent säkerhet få en signifikant skillnad 
mellan högoroare och lågoroare vid en α-nivå på fem procent. 
 
Tabell 2. Medelvärden, standardavvikelser, t-värden, p-värden och effektstyrkor (d) för 

högoroare och lågoroare för varje separat område som ingår i SWS samt totala 
antalet undersökningsdeltagare (n) som behövs för att uppnå power = ,80 vid α 
= ,05 för respektive fråga. (n = 22 + 88) 

  
 
Fråga 
 

 
Grupp 

 
M 

 
SD 

 
t 

 
p 

 
d 

 
n 

 
1. Ekonomiska 

angelägenheter 
 

 
hög 
låg 

 
2,45 
2,09 

 
0,86 
0,83 

 
 

1,834 

 
 

0,069 

 
 

0,43 

 
 

430 

2. Akademiska krav 
 

hög 
låg 

3,45 
2,34 

0,60 
0,76 

 

6,418 
 

<0,001*** 
 

1,63 
 

30 

3. Boende/Inredning hög 
låg 

1,64 
1,43 

0,66 
0,64 

 

1,334 
 

0,185 
 

0,32 
 

750 

4. Hälsoaspekter 
 

hög 
låg 

1,95 
1,69 

0,72 
0,67 

 

1,617 
 

0,109 
 

0,37 
 

560 

5. Arbetet 
 

hög 
låg 

2,09 
1,73 

0,75 
0,69 

 

2,172 
 

0,032* 
 

0,50 
 

315 

6. Världsproblem hög 
låg 

1,27 
1,44 

0,46 
0,66 

 

-1,422 
 

0,162 
 

-0,30 
 

850 

7. Personliga relationer 
 

hög 
låg 

2,86 
2,08 

0,77 
0,67 

 

4,785 
 

<0,001*** 
 

1,08 
 

65 

8. Religiösa frågor hög 
låg 

1,09 
1,11 

0,29 
0,35 

 

-0,278 
 

0,781 
 

-0,06 
 

20070 

9. Miljöfrågor hög 
låg 

1,45 
1,49 

0,67 
0,64 

 

-0,220 
 

0,826 
 

-0,06 
 

21780 

10. Vad andra tycker om 
  mig 

hög 
låg 
 

2,64 
1,92 

0,85 
0,75 

 

3,916 
 

<0,001*** 
 

0,90 
 

95 

 * = p < ,05 
 ** = p < ,01 
*** = p < ,001 
 
För att undersöka orosinnehållet hos högoroare respektive lågoroare gjordes separata t-
test för varje påstående på skalan SWS. I tabell 2 redovisas de medelvärden, 
standardavvikelser, t-värden, p-värden och effektstyrkor som erhölls. Även antalet 
undersökningsdeltagare som skulle ha behövts för att uppnå signifikant resultat med 80 
procents säkerhet, med en α-nivå på fem procent, för respektive fråga givet att de sanna 
gruppskillnaderna är precis lika stora som de skillnader som erhållits i denna studie 
redovisas i tabell 2. Vid beräkning av n togs hänsyn till erhållen proportion mellan 
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högoroare (1) och lågoroare (4), med utgångspunkt från antalet undersökningsdeltagare 
som krävdes för gruppen högoroare eftersom de var färre till antalet. 
 
Enligt tabell 2 erhölls signifikant resultat för fråga 2, 5, 7 och 10. Resultatet visar att 
högoroare oroade sig signifikant mer än lågoroare över akademiska krav, arbetet, 
personliga relationer och vad andra tycker om dem. Trots att övriga resultat inte var 
signifikanta visar de att högoroare fick högre poäng än lågoroare på oro över områdena 
ekonomiska angelägenheter, boende/inredning och hälsoaspekter. Lågoroarna fick 
högre poäng än högoroarna på oro över områdena världsproblem, religiösa frågor och 
miljöproblem. Fråga 2, 5, 7 och 10 uppvisade medelstark till stark effektstyrka. Av 
dessa erhöll fråga 5 högsta antalet undersökningsdeltagare (n = 315) som skulle krävas 
för att med 80 procent säkerhet få en signifikant skillnad mellan högoroare och 
lågoroare vid en α-nivå på fem procent.  
 
Tabell 3. Medelvärden, standardavvikelser, t-värden, p-värden och effektstyrkor (d) för 

högoroande män och högoroande kvinnor för varje separat påstående som 
ingår i WATQ samt totala antalet högoroare (n) som behövs för att uppnå 
power = ,80 vid α = ,05 för respektive påstående. (n = 4 + 18) 

 
 
Påstående 
 

 
Grupp 

 
M 

 
SD 

 
t 

 
p 

 
d 

 
n 

 
a. Även om det kanske inte är sant, 

känns det som om jag oroar mig 
över någonting, minskar 
sannolikheten att något otäckt 
händer. 

  

 
man 
kvinna 

 
1,50 
2,33 

 
0,58 
1,37 

 
 

-1,174 

 
 

0,254 

 
 

-0,85 

 
 

121 

b. Om jag oroar mig över något, ökar 
sannolikheten att jag kommer på hur 
jag skall undvika eller förhindra 
något ont från att hända. 

 

man 
kvinna 

2,50 
3,11 

0,58 
1,37 
 

 

-0,864 
 

0,398 
 

-0,63 
 

220 

c. Om jag oroar mig över saker 
kommer jag att vara bättre förberedd 
när något otäckt verkligen händer. 

 

man 
kvinna 
 

3,00 
3,28 

1,16 
1,32 

 

-0,388 
 

0,702 
 

-0,23 
 

1689 

d. Oron bidrar till att jag får 
motivation att göra saker som måste 
bli gjorda. 

 

man 
kvinna 
 

3,50 
3,28 

1,92 
1,36 

 

0,275 
 

0,786 
 

0,13 
 

4802 

e. Oro bidrar på ett effektivt sätt till att 
lösa problem. 

 

man 
kvinna 

2,50 
2,11 

1,29 
1,08 

 

0,632 
 

0,535 
 

0,33 
 

798 

f. Oron, bidrar till att jag kan 
distrahera mig från att känna ångest 
över mer emotionella saker, saker 
som jag inte vill tänka på. 

 

man 
kvinna 

3,00 
2,17 

0,82 
1,20 

 

1,310 
 

0,205 
 

0,82 
 

127 

 
För att undersöka orons funktion hos män som klassas som högoroare respektive 
kvinnor som klassas som högoroare gjordes separata t-test för varje påstående på skalan 



 12 

WATQ. I tabell 3 redovisas de medelvärden, standardavvikelser, t-värden, p-värden och 
effektstyrkor som erhölls. Även antalet högoroare som skulle ha behövts för att uppnå 
signifikant resultat med 80 procent säkerhet, med en α-nivå på fem procent, för 
respektive påstående givet att de sanna gruppskillnaderna är precis lika stora som de 
skillnader som erhållits i denna studie redovisas i tabell 3. Vid beräkning av n togs 
hänsyn till erhållen proportion mellan män som klassas som högorare (1) och kvinnor 
som klassas som högoroare (4,5), med utgångspunkt från antalet 
undersökningsdeltagare som krävdes för gruppen män eftersom de var färre till antalet. 
 
Enligt tabell 3 erhölls inte något signifikant resultat. Resultatet visar dock att 
högoroande män fick högre medelvärde än högoroande kvinnor på påstående d, e och f. 
I tabellen går även att utläsa att högoroande kvinnor fick högre medelvärde än 
högoroande män på påstående a, b och c. Påstående a, b och f uppvisade medelstark till 
stark effektstyrka. Av dessa erhöll påstående b högsta antalet högoroare (n = 220) som 
skulle krävas för att med 80 procent säkerhet få en signifikant skillnad mellan män som 
klassas som högoroare och kvinnor som klassas som högoroare vid en α-nivå på fem 
procent. 
 
Tabell 4. Medelvärden, standardavvikelser, t-värden, p-värden och effektstyrkor (d) för 

högoroande män och högoroande kvinnor för varje separat område som ingår i 
SWS samt totala antalet högoroare (n) som behövs för att uppnå power = ,80 
vid α = ,05 för respektive fråga. (n = 4 + 18) 

 
 
Fråga 
 

 
Grupp 

 
M 

 
SD 

 
t 

 
p 

 
d 

 
n 

 
1. Ekonomiska angelägenheter 
 

 
man 
kvinna 

 
2,75 
2,39 

 
0,50 
0,92 

 
 

0,754 

 
 

0,460 

 
 

0,51 

 
 

336 

2. Akademiska krav 
 

man 
kvinna 

3,25 
3,50 

0,50 
0,62 

 

-0,751 
 

0,461 
 

-0,45 
 

435 

3. Boende/Inredning man 
kvinna 

1,75 
1,61 

0,50 
0,70 

 

0,374 
 

0,712 
 

0,23 
 

 

289 

4. Hälsoaspekter 
 

man 
kvinna 

1,25 
2,11 

0,50 
0,68 

 

-2,386 
 

0,027* 
 

-1,46 
 

39 

5. Arbetet 
 

man 
kvinna 

2,50 
2,00 

0,58 
0,77 

 

1,220 
 

0,273 
 

0,74 
 

160 

6. Världsproblem man 
kvinna 

1,50 
1,22 

0,58 
0,43 

 

1,108 
 

0,281 
 

0,55 
 

281 

7. Personliga relationer 
 

man 
kvinna 

3,25 
2,78 

0,96 
0,73 

 

1,109 
 

0,280 
 

0,55 
 

281 

8. Religiösa frågor man 
kvinna 

1,00 
1,11 

0,00 
0,32 

 

-0,674 
 

0,508 
 

-0,69 
 

182 

9. Miljöfrågor man 
kvinna 

1,75 
1,39 

0,96 
0,61 

 

0,972 
 

0,342 
 

0,46 
 

407 

10. Vad andra tycker om mig man 
kvinna 
 

1,75 
2,83 

0,96 
0,71 

 

-2,613 
 

0,017* 
 

-1,29 
 

50 

* = p < ,05 
 
För att undersöka orosinnehållet hos män som klassas som högoroare respektive 
kvinnor som klassas som högoroare gjordes separata t-test för varje påstående på skalan 
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SWS. I tabell 4 redovisas de medelvärden, standardavvikelser, t-värden, p-värden och 
effektstyrkor som erhölls. Även antalet högoroare som skulle ha behövts för att uppnå 
signifikant resultat med 80 procent säkerhet, med en α-nivå på fem procent, för 
respektive fråga givet att de sanna gruppskillnaderna är precis lika stora som de 
skillnader som erhållits i denna undersökning redovisas i tabell 4. Vid beräkning av n 
togs hänsyn till erhållen proportion mellan män som klassas som högoroare (1) och 
kvinnor som klassas som högoroare (4,5), med utgångspunkt från antalet 
undersökningsdeltagare som krävdes för gruppen män eftersom de var färre till antalet. 
 
Enligt tabell 4 erhölls signifikant resultat för fråga 4 och 10. Resultatet visar att 
högoroande kvinnorna oroade sig signifikant mer än högoroande männen över 
hälsoaspekter och vad andra tycker om dem. Trots att övriga resultat inte var 
signifikanta visar de att högoroande män fick högre medelvärde än högoroande kvinnor 
på fråga 1, 3, 5, 6, 7 och 9. Högoroande kvinnor fick i sin tur högre medelvärde än 
högoroande män på fråga 2 och 8. Fråga 1, 4-8 och 10 visade medelstark till stark 
effektstyrka. Av dessa erhöll fråga 1 högsta antalet högoroare (n = 336) som skulle 
krävas för att med 80 procent säkerhet få en signifikant skillnad mellan män som 
klassas som högoroare och kvinnor som klassas som högoroare vid en α-nivå på fem 
procent. 
 
För att undersöka orons funktion hos män som klassas som lågoroare respektive kvinnor 
som klassas som lågoroare gjordes separata t-test för varje påstående på skalan WATQ. 
Något signifikant resultat erhölls inte. Kvinnorna fick dock högre medelvärde än 
männen på alla påstående förutom påstående b. Vid beräkning av effektstyrkor erhöll 
inget påstående medelstark till stark effektstyrka. 
 
För att undersöka orosinnehållet hos män som klassas som lågoroare respektive kvinnor 
som klassas som lågoroare gjordes separata t-test för varje fråga på skalan SWS. 
Signifikant resultat erhölls för fråga 2, t86 = -2,782, p = ,007. Resultatet visar att 
lågoroande kvinnor oroade sig signifikant mer än lågoroande män över akademiska 
krav. Trots att övriga resultat inte var signifikanta visar de att lågoroande kvinnor fick 
högre medelvärde än lågoroande män på alla frågor förutom fråga 1. Fråga 2 uppvisade 
medelstark effektstyrka, d = -,59. 106 lågoroare skulle krävas för att med 80 procent 
säkerhet få en signifikant skillnad mellan män som klassas som lågoroare och kvinnor 
som klassas som lågoroare vid en α-nivå på fem procent, förutsatt att den sanna 
skillnaden är precis lika stor som den skillnad som erhållits i denna studie. Vid 
beräkning av antal lågoroare togs hänsyn till erhållen proportion mellan män som 
klassas som lågoroare (1,4) och kvinnor som klassas som lågoroare (1), med 
utgångspunkt från antalet undersökningsdeltagare som krävdes för gruppen kvinnor 
eftersom de var färre till antalet. 
 
 

D i s k u s s io n  
 
Den metod som tillämpats i denna studie har enligt mig flera fördelar. Dels är urvalet 
relativt stort (n = 110) i jämförelse med många andra studier inom området och dels är 
könsfördelningen jämn vilket aldrig har förekommit i de studier som jag tagit del av 
inom forskningsområdet. Dessutom består undersökningsdeltagarna av både 
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psykologistudenter (40 personer) och polisstudenter (70 personer), vilket troligtvis ger 
en bättre bredd i urvalet jämfört mot om alla undersökningsdeltagare skulle tillhöra 
samma grupp. Detta sammantaget ger en ökad generaliserbarhet av resultatet. Dessutom 
anser jag att den datainsamlingsmetod som tillämpas varit ändamålsenlig. 
Mätinstrumenten som använts i studien anses var lämpliga för ändamålet dels för att de 
uppvisat god reliabilitet och validitet i tidigare studier och dels för att de varit lätta att 
administrera till en större grupp. Ytterligare en styrka med studien är att inget internt 
bortfall förekommer.  
 
Vad gäller uppdelningen av undersökningsdeltagarna i grupperna högoroare respektive 
lågoroare anser jag att totalpoängen på PSWQ varit bra att utgå ifrån. PSWQ har i 
tidigare studier visat sig ha god validitet och bra reliabilitet (Meyer et al., 1990). Det är 
därför enligt min mening troligt att samma uppdelning skulle erhållas om en andra 
mätning gjordes på samma individer.  
 
Det positiva samband mellan totalpoängen på PSWQ och totalpoängen på BAI som 
erhölls ligger i linje med de resultat som Beck et al. (1988) erhöll när de utarbetade 
BAI. De visade i sin studie att ångestpatienter fick ett signifikant högre totalmedelvärde 
på BAI än kontrollgruppen. Utifrån detta finner jag det sannolikt att en person med hög 
totalpoäng på PSWQ även erhåller en hög totalpoäng på BAI. En medelstark till stark 
korrelation mellan PSWQ och BAI är därför något jag finner troligt att även eventuella 
fortsatta studier kommer att erhålla.  
 
Vad gäller orons funktion hos högoroare respektive lågoroare erhölls resultat som till 
stor del överensstämde med tidigare forskning. De anledningar till att man oroar sig 
som såväl högoroare som lågoroare visade sig skatta högst (påstående b, c och d) 
överensstämmer till fullo med de resultat som Borkovec och Roemer (1995) erhöll i sin 
studie: d) att oro användes till att motivera sig själv till att få saker gjorda, c) för att 
förbereda sig för en möjlig uppkomst av en otäck händelse, och b) för att utveckla sätt 
att undvika eller förhindra sådana händelser.  
 
I den aktuella studien erhölls signifikant resultat för fem av sex påståenden som ingår i 
WATQ. Bland annat erhöll högoroarna signifikant högre poäng i jämförelse med 
lågoroarna på påståenden som rör vidskeplighet, undvikande/förhindrande av något ont 
från att hända och att oron gör personen förberedd när något otäckt inträffar. Dessa 
resultat överensstämmer med de som Hammarström (1995) erhöll i sin studie där det 
visade sig att patienter med generaliserat ångestsyndrom fick signifikant högre poäng i 
jämförelse med kontrollgruppen på dessa påståenden. Att högoroare oroar sig mer än 
lågoroare av vidskepliga skäl styrks även av resultat från studie genomförd av Borkovec 
och Roemer (1995). I deras studie fick studenter som uppfyllde kriterierna för 
generaliserat ångestsyndrom signifikant högre poäng på påståendet som rör 
vidskeplighet i jämförelse med studenter utan ångeststörning. 
 
Att det även i denna studie genererades signifikant resultat för påståendet om att oron 
fungerar som distraktion från mer emotionella saker i större utsträckning för högoroare i 
jämförelse med lågoroare överensstämmer med det resultat Borkovec och Roemer 
(1995) erhöll i sin studie. De fann att studenter som uppfyllde kriterierna för 
generaliserat ångestsyndrom fick signifikant högre poäng på påståendet om att oron 
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bidrar till att de kan distrahera sig från att känna ångest över mer emotionella saker, 
saker som de inte vill tänka på, i jämförelse med studenter som inte ansågs ha någon 
ångeststörning och studenter som klassades som ickeoroare men som uppvisade ångest.  
 
Det resultat av denna studie som är mest nydanande vad gäller WATQ är att högoroarna 
erhöll en signifikant högre poäng i jämförelse med lågoroarna på påståendet om att oron 
bidrar till att de får motivation att göra saker som måste bli gjorda. Skillnaden var klart 
signifikant och effektstyrkan låg mellan gränsvärdena för medelstark och stark 
effektstyrka. Detta anser jag tyder på att det finns en reell skillnad mellan grupperna vad 
gäller denna orosfunktion, trots att tidigare forskning inte lyckats finna denna skillnad.  
 
Att inte något signifikant resultat erhölls för påståendet om att oro bidrar på ett effektivt 
sätt till att lösa problem överensstämmer förvisso inte med det resultat som Borkovec 
och Roemer (1995) erhöll i sin studie. Än dock tyder resultat på att det inte finns någon 
skillnad mellan grupperna eftersom resultatet var långt ifrån signifikant och 
effektstyrkan låg. Värt att notera är även att Borkovec och Roemer (1995) själva 
tvivlade på att problemlösning är en anledning till varför man oroar sig som är unikt 
utmärkande för oro hos personer med generaliserat ångestsyndrom. 
 
Vad gäller SWS anser jag att det är ett bra mätinstrument att använda för att mäta 
orosinnehåll hos gruppen studenter, som är fallet i min studie. SWS är speciellt 
utvecklat för att används vid just studier med studenter som undersökningsdeltagare och 
har visat sig ha acceptabel intern konsistens (Davey et al., 1992). Studie genomförd av 
Davey (1993) visade att PSWQ och SWS korrelerade tämligen starkt med varandra (r = 
,59, p < ,0001). Med detta som grund anser jag att högoroare kan förväntas få högre 
poäng på SWS än lågoroare. I min studie visade det sig att högoroare fick högre poäng 
än lågoroarna på oro över områdena ekonomiska angelägenheter, akademiska krav, 
boende/inredning, hälsoaspekter, arbetet, personliga relationer och vad andra tycker om 
dem. Lågoroarna fick däremot högre poäng än högoroarna på oro över områdena 
världsproblem, religiösa frågor och miljöfrågor. Att högoroarna fick högre poäng än 
lågoroarna på sju områden medan lågoroarna fick högre poäng än högoroarna på tre 
områden ligger i linje med resultatet som Roemer et al. (1997) erhöll i sin studie att 
individer med generaliserat ångestsyndrom rapporterade ett större antal orosområden än 
kontrollgruppen. Anledningen till att högoroarna inte fick högre poäng än lågoroarna på 
alla områden som ingår i SWS skulle kunna vara att PSWQ och SWS inte korrelerar 
perfekt med varandra, alternativt att högoroare och lågoroare de facto oroar sig över 
olika saker.  
 
I min studie erhölls fyra signifikanta skillnader mellan högoroare och lågoroare vad 
gäller SWS. Resultatet visar att högoroare oroar sig signifikant mer än lågoroare över 
akademiska krav, arbetet, personliga relationer och vad andra tycker om dem. Någon 
direkt jämförelse med tidigare studier går inte att göra eftersom tidigare forskning har 
tillämpat metod skild från den som tillämpats i denna studie. Ändock anser jag det 
intressant att diskutera resultatet som erhölls i min studie utifrån de orosområden som 
tidigare forskning identifierat. 
 
Att högoroare oroar sig signifikant mer än lågoroare över akademiska krav och arbetet 
ligger i linje med resultatet av studie genomförd av Sanderson och Barlow (1990) som 
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visade att 43 procent av patienterna med generaliserat ångestsyndrom som ingick i 
studien rapporterade överdriven och/eller orealistisk oro över arbetet. Oro över arbetet 
framstod i den studien som det tredje största orosområdet för patienter med generaliserat 
ångestsyndrom (Sanderson & Barlow, 1990). I såväl studien genomförd av Craske et al. 
(1989) som studien genomförd av Roemer et al. (1997) oroade sig kontrollgruppen i 
större utsträckning över arbete/skola i jämförelse med personerna med generaliserat 
ångestsyndrom. Trots detta anser jag att det utifrån det resultat som erhållit i min studie 
finns belägg för att hävda att högoroare med stor sannolikhet oroar sig mer än lågoroare 
över akademiska krav och arbetet. Skillnaden mellan högoroare och lågoroare vad gäller 
oro över akademiska krav var mycket signifikant (p < ,001) och erhöll stark 
effektstyrka. Vad gäller oro kopplat till arbetet var skillnaden mellan högoroare och 
lågoroare även där signifikant (p = ,032) och effektstyrkan medelstark. I och med att 
skillnaden mellan högoroare och lågoroare vad gäller oro över arbetet dock inte var fullt 
lika signifikant, som skillnaden mellan grupperna vad gäller oro över akademiska krav, 
anser jag att det är av intresse att genom vidare forskning undersöka om skillnaden går 
att fastställa. 
  
Min studie visar även att högoroare oroar sig signifikant mer än lågoroare över 
personliga relationer.  Enligt studien genomförd av Roemer med medarbetare (1997) 
framträdde familj och mellanmänskliga relationer som det dominerande orosämnet för 
såväl personer med generaliserat ångestsyndrom som kontrollgrupp. Även Sanderson 
och Barlow (1990) fann att överdriven och/eller orealistisk oro över familjen var det 
mest frekvent rapporterade orosområdet då oro över familjen rapporterades av 79 
procent av undersökningsdeltagarna. Oro kopplat till familj/hem/personliga relationer 
skattades högt av såväl patienter med generaliserat ångestsyndrom som kontrollgruppen 
även i studie genomförd av Craske et al. (1989). Att oro över personliga relationer är ett 
vanligt förekommande orosområde är således ingen nyhet. Det som däremot är nytt med 
min studie är att resultatet tyder på att högoroare oroare sig signifikant mer än lågoroare 
över personliga relationer. I och med att skillnaden mellan grupperna var mycket 
signifikant (p < ,001) och effektstyrkan stark är sannolikheten stor att det finns en sann 
skillnad mellan grupperna.  
 
Resultatet av studien visar även att högoroare oroar sig signifikant mer än lågoroare 
över vad andra tycker om dem.  Även här var skillnaden mycket signifikant (p < ,001) 
och effektstyrkan stark. I och med att tidigare studier endast har utgått från kategorierna 
familj, finanser, arbete, sjukdom och diverse saker är detta resultat svårt att jämföra med 
tidigare forskning. Att det finns en skillnad mellan högoroare och lågoroare vad gäller 
oro över vad andra tycker om dem anser jag dock stå klart. 
 
Vad gäller övriga orosområden som ingår i SWS erhölls ingen signifikant skillnad 
mellan högoroare och lågoroare. Vad gäller hälsoaspekter har tidigare forskning kommit 
fram till olika resultat. Craske med medarbetares studie (1989) visade att patienter med 
generaliserat ångestsyndrom oroade sig signifikant mer än kontrollgruppen över 
sjukdom/hälsa/skada. I studien genomförd av Roemer et al. (1997) stod oro över 
sjukdom/hälsa/skada för en låg andel av den totala oron hos såväl personer med 
generaliserat ångestsyndrom som kontrollgrupp och grupperna skilde sig ytterst lite åt. 
Även när det gäller oro över ekonomiska angelägenheter har tidigare forskning kommit 
fram till olika resultat. Medan Sanderson och Barlow (1990) fann att finansiella 



 17 

angelägenheter var det näst största orosområdet för patienter med generaliserat 
ångestsyndrom, så visade resultatet av en studie genomförd av Craske et al. (1989) att 
oro över finansiella angelägenheter var relativt ovanligt bland patienter med 
generaliserat ångestsyndrom. I min studie anser jag hälsoaspekter och ekonomiska 
angelägenheter vara områden som ligger relativt nära gränsen för signifikans på 
femprocentsnivån. Områdena uppvisar förvisso relativt låga effektstyrkor (d = ,37 
respektive d = ,43) i denna studie, men jag anser det ändock vara av intresse att i 
fortsatta studier åter undersöka om det finns någon skillnad mellan högoroare och 
lågoroare vad gäller dessa områden. Att finna ytterligare skillnader mellan högoroare 
och lågoroare utifrån SWS anser jag dock var osannolikt med tanke på att övriga 
resultat var långt ifrån signifikanta och uppvisade låg effektstyrka. 
 
Inom gruppen högoroare erhölls könsfördelningen 18 (81,82 procent) kvinnor och 4 
(18,18 procent) män. Erhållen könsfördelning har motsvarande struktur som tidigare 
epidemiologiska studier där andelen kvinnor uppgick till två tredjedelar (American 
Psychiatric Association, 2000).  
 
Vad gäller orons funktion hos män som klassas som högoroare respektive kvinnor som 
klassas som högoroare erhölls inget signifikant resultat. Däremot erhölls medelstark till 
stark effektstyrka för tre av påståenden på WATQ. Detta tyder på att högoroande 
kvinnor oroar sig mer än högoroande män av vidskepliga skäl och för att undvika eller 
förhindra något ont från att hända. Resultatet indikerar även att högoroande män 
troligtvis oroar sig mer än högoroande kvinnor för distraktion från att känna ångest över 
mer emotionella saker, saker som de inte vill tänka på. Givet att de sanna 
gruppskillnaderna är precis lika stora som de skillnader som erhållits i studien och 
proportionen högoroande män (1) och högoroande kvinnor (4,5) är den samma skulle 
det behövas en grupp med 220 högoroare för att med 80 procent säkerhet, med en α-
nivå på fem procent, erhålla signifikant resultat. 
 
Resultatet av studien visar att högoroande kvinnor oroar sig signifikant mer än 
högoroande män över hälsoaspekter och vad andra tycker om dem. Trots att övriga 
resultat inte blev signifikanta tyder erhållen effektstyrka på att det finns flera 
könsskillnader inom gruppen högoroare när det gäller vad de oroar sig över. Medelstark 
till stark effektstyrka erhölls för ytterligare fem områden. Enligt erhållna effektstyrkor 
tycks högoroande män oro sig mer än högoroande kvinnor över ekonomiska 
angelägenheter, arbetet, världsproblem och personliga relationer. Högoroande kvinnor 
tycks däremot oro sig mer än högoroande män över religiösa frågor. Givet att de sanna 
gruppskillnaderna är precis lika stora som de skillnader som erhållits i studien och 
proportionen högoroande män (1) och högoroande kvinnor (4,5) är den samma skulle 
det behövas en grupp med 336 högoroare för att med 80 procent säkerhet, med en α-
nivå på fem procent, erhålla signifikant resultat.  
 
Eftersom gruppen högoroande män endast bestod av fyra personer kan erhållen 
effektstyrka bero på att dessa personer inte var representativa för sin grupp. För att med 
större säkerhet kunna uttala sig om eventuella könsskillnader inom gruppen högoroare 
när gäller orons funktion och vad de oroar sig över erfordras fortsatt forskning och då 
med ett större sample. Utifrån resultaten av de powerberäkningar jag har gjort anser jag 
att lämpligt antal högoroare i samband med fortsatta studier inom området är minst 336 
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personer. För att komma fram till detta har jag utgått ifrån de påståenden som ingår i 
WATQ och de områden som ingår i SWS och har uppvisat medelstark till stark 
effektstyrka (d = ,50-,80).  
 
Några könsskillnader inom gruppen lågoroare vad gäller orons funktion har i denna 
studie inte kunna styrkas. I och med att varken något signifikant resultat eller någon 
medelstark till stark effektstyrka har erhållit anser jag det som troligt att det inte finns 
några skillnader mellan lågoroande män och lågoroande kvinnor när det gäller vilken 
funktion oron har. Däremot visar studien att lågoroande kvinnor oroar sig mer än 
lågoroande män över akademiska krav. I och med att resultatet var mycket signifikant (p 
= ,007) och uppvisade medelstark effektstyrka (d = -,59) finner jag det troligt att detta är 
en reell skillnad. Att finna ytterliga skillnader mellan lågoroande män och lågoroande 
kvinnor finner jag däremot osannolikt då övriga orosområden uppvisade låg 
effektstyrka.  
 
Resultatet av min studie har delvis förtydligat bilden av orons funktion och orons 
innehåll. Nya frågor har även väckts i och med resultat som skiljer sig från tidigare 
forskning och resultat som indikerar att det finns könsskillnader som dock inte helt har 
kunnat styrkas i denna studie. Därför anser jag det av intresse att fortsatt forskning 
bedrivs kring orons funktion, orosinnehåll och könsskillnader, då fenomenet oro är 
något som berör alla människor mer eller mindre och kan vara såväl till nytta som till 
skada för oss (Breitholtz, 1999). Fortsatt forskning behövs även för att öka förståelsen 
för generaliserat ångestsyndrom. 
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