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Sammanfattning  
 

Syftet var att undersöka samband mellan stress, hälsoångest, sjukvårdsbesök samt 
läkemedelsförbrukning i fängelsemiljö. Respondenterna var 66 män i åldrarna 21 till 
68 år med avtjänade straff från en månad till tretton år och nio månader. Studien 
baserades på självskattningsfrågeformulär vilket mäter stress  (Perceived Stress 
Scale, PSS ) och hälsoångest (Health Anxiety Inventory, Short Version, SHAI). 
Dataanalyser kontrollerade samband, predicerbarhet och tröskeleffekter. Resultatet 
påvisade samband och predicerbarhet mellan stress och hälsoångest samt med hur 
ofta intagna besöker sjukmottagningen men inget samband med förbrukning av 
läkemedel. Samband påvisades mellan stress och hög hälsoångest. Coping påvisade 
samband med låg hälsoångest medan ökade sjukvårdsbesök påvisades ha samband 
med hög hälsoångest. Slutsatser i studien är att stress fungerar som en möjlig 
påverkande faktor för såväl hälsoångest som sjukvårdbesök. Andra slutsatser är att 
när få yttre möjligheter till coping finns riktas fokus mot inre skeenden och 
kroppssensationer vilket utvecklar ytterligare riskfaktorer för att utveckla stress och 
hälsoångest.  
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Abstrakt 
 

Syftet var att undersöka samband mellan stress, hälsoångest, 
sjukvårdsbesök samt läkemedelsförbrukning i fängelsemiljö. 
Respondenterna var 66 män i åldrarna 21 - 68 år med avtjänade straff 
från en månad till tretton år och nio månader. Studien baserades på ett 
självskattningsfrågeformulär som mäter stress  (Perceived Stress 
Scale, PSS ) och hälsoångest (Health Anxiety Inventory, Short Version, 
SHAI). Dataanalyser kontrollerade samband, predicerbarhet och 
interaktionseffekter. Resultatet påvisade samband och predicerbarhet 
mellan stress och hälsoångest samt med hur ofta intagna besöker 
sjukmottagningen men inget samband med förbrukning av läkemedel. 
Samband påvisades mellan stress och hög hälsoångest. Coping 
påvisade samband med låg hälsoångest medan ökade sjukvårdsbesök 
påvisades ha samband med hög hälsoångest. Slutsatser i studien är att 
stress fungerar som en möjlig påverkande faktor för såväl hälsoångest 
som sjukvårdbesök. Andra slutsatser är att när få yttre möjligheter till 
coping finns riktas fokus mot inre skeenden och kroppssensationer 
vilket utvecklar ytterligare riskfaktorer för att utveckla stress och 
hälsoångest.  
 
 
 

Keywords: Fängelse, stress, hälsoångest, coping, kriminalvård.  
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Abstract 
 
 

The purpose was to investigate correlations between stress, health 
anxiety, visits to the health clinic and the use of medications in a 
correctional facility. The respondents were 66 men between 21 and 68 
years of age and had served time from one month to thirteen years and 
nine month. The study was based on self administered questionnaires, 
measuring stress (Perceived Stress Scale, PSS) and health anxiety 
(Health Anxiety Inventory, Short Version SHAI). The analyses 
controlled for correlations, predictability and threshold effects. The 
results established correlations and predictability between stress and 
health anxiety and the frequency of visits to the health clinic. No 
correlation was established for the use of medications. A correlation 
was established between stress and the high-anxiety group. 
Correlations were established between coping and low health anxiety 
and for the high-rating group, a correlation was established with visits 
to the health clinic. Conclusions in the study are that stress acts as a 
possible factor of influence over the manifestation of health anxiety 
and visits to the health clinic. A further conclusion is that when few 
external possibilities of coping exists the focus for inner processes and 
bodily sensations increases, which further puts them in risk of 
developing stress and health anxiety.  

 
 
 

Keywords: Prison, Stress, Health anxiety, Coping, Correctional treatment.    
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Behovet av kontroll bland intagna i fängelse 

Samband mellan stress och hälsoångest bland intagna i kriminalvården 
 
Intagna på slutna kriminalvårdsanstalter och främst de med tidigare missbruksproblematik 
uppvisar en ökad prevalens av mental och fysisk ohälsa och så mycket som 51 procent av 
männen har somatiska besvär i den utsträckning att det påverkar livsföringen (Göransson, 
2010). Andra vanligt förekommande problem är sömnlöshet, huvudvärk, 
infektionssjukdomar, ångest och suicidala tankar (Fogel, 1993; Lindquist & Lindquist, 1997) 
vilket återspeglas i Kriminalvården genom den tio i topp lista av använda läkemedel som 
sammanställts. Det finns hela sex läkemedel mot oro, sömnstörningar, depression och ADHD 
medan övriga läkemedel är mot magkatarr, värktablett med paracetamol och mjukgörande 
krämer. Under 2010 kom läkemedel att kosta hela 41.1 miljoner svenska kronor för 
kriminalvården (Kriminalvården, 2011).  
 
Att bli berövad sin frihet och autonomitet är bland de mest stressfyllda livshändelser en 
människa kan vara med om (Cullberg, 2006; Währborg, 2002). Sandin, Chorot, Santed och 
Valiente (2004) har i en studie påvisat positiva samband mellan negativa och stressfyllda 
livshändelser och ohälsotillstånd som ångest, depression och hypokondri. Tidiga traumatiska 
barndomsupplevelser, allvarlig sjukdom eller nära anhörigs alkohol- eller drogmissbruk är 
andra riskfaktorer som kan ligga till grund för att utveckla stress, ångest och hypokondri 
(William, 2004). Genom en tidig utsatthet i livet med negativa och stressfyllda händelser kan 
en livslång känslighet för mental ohälsa utvecklas och Olatunji et al. (2008) har i en artikel 
förklarat om positiva samband mellan hälsoångest och stress. Genom att skilja ut olika 
förhållanden i en stressupplevelse förklarade Sandin et al. (2004) att stress med inslag av hot 
hade samband med ångest, stress med inslag av förluster hade samband med depression och 
stress i kombination med tidigare sjukdomshistoria (egen eller anhörig) påvisade samband 
med hypokondri (hälsoångest).   
 
En stor del av intagnas mentala ohälsa kan antas vara ett resultat av fängelsemiljön eftersom 
den innehåller mer riskfaktorer än många andra omgivningar samt direkta hot mot den 
personliga säkerheten och integriteten samtidigt som den förhindrar människor från att kunna 
ge uttryck för den egna identiteten (Goffman, 1961). Fängelsemiljöer är spartanskt utformade 
vilket har visat sig resultera i ökad stress och mental ohälsa (Samuelson, Carmody, Kabat-
Zinn, Bratt, 2007). Lindquist och Lindquist (1997) beskriver genom sin studie hur miljöstress 
i fängelse är kopplat till ökad mental ohälsa som en följd av upplevd inkongruens mellan 
människans behov av stimulans och trygghet i förhållande till bristen på resurser.  
 
Lidberg och Wiklund (2004) har kommit fram till att intagna med förhöjda värden av 
stresshormonet kortisol under häktestiden, uppvisade ökade anpassningssvårigheter under 
hela anstaltstiden och kortisolnivåerna tenderade då att sjunka saktare vilket innebär ökad 
känslighet vid påfrestningar. Noyes (2001) beskriver också att prevalensen för människor som 
är oroliga över att drabbas av sjukdom eller skada, i sådan utsträckning att det påverkar 
sjukvården, ligger på fyra till fem procent i samhället. Stress och hälsoångest har starka 
samband med tidigare sjukdom samt missbruk och när människor lever nära inpå varandra 
och redan har förhöjda värden av hälsoångest finns tendenser att det sprids vidare. Det sker 
genom att människorna förstärker varandras hälsoångest och ger varandra uppslag för nya 
hypokondriska tankar (Wattar, et al., 2005). Härav gör det sig intressant att undersöka stress 
och hälsoångest bland intagna på en sluten anstalt då miljön uppvisar flertalet riskfaktorer.    
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Tidigare forskning 
 
I detta kapitel redovisas teorier och forskning om stress och hälsoångest och val av 
nedanstående förklaringsmodeller har för avsikt att tydliggöra delar av anstaltsmiljöer och hur 
den kan påverka människorna i den. Den fysiologiska förklaringen av stress och den kognitiva 
stressmodellen (Eriksen & Ursin, 2005) förklarar stressen inom människan och Person-
Environment Fit teorin (Edwards, Caplan, & Harrison, 1998) ämnar redogöra för hur miljön i 
olika avseenden har en relation till personen och hur stress kan uppstå som en obalans eller 
slitning i passformen för denna relation. Teorierna om hypokondri och hälsoångest 
(Salkovskis, Rimes, Warwick, & Clark, 2002; Taylor & Asmundson, 2004) ämnar förklara 
hälsoångest utifrån en kognitiv-beteendeorienterad modell, hur det utvecklas samt 
vidmakthålls genom beteenden och olika förhållanden i omgivningen.  

Stress 

Stress är en form av spänning och det innebär att kroppen reagerar med en ospecifik 
fysiologisk reaktion på alla former av inre och yttre påfrestningar (Währborg, 2002). Stress 
har också kommit att kallas för ett adaptionssyndrom eftersom det är kroppens biologiska 
förmåga till anpassning. För att en stressreaktion skall vara adaptiv bör den pågå i korta 
perioder och efteråt måste kroppen få tid för vila och återhämtning. Stressforskningens 
grundare, Hans Selye (i Ekman & Arnetz, 2005), delade in stressen i en positiv och en negativ 
stress, eustress och distress, vilket skiljer sig åt genom att individen upplever kontroll eller 
kontrollförlust i stressreaktionen. Vid eustress förbrukas stresshormoner, alternativt främjas 
antistresshormoner genom positiva känslor, denna stress är kortvarig, utvecklande och främjar 
återhämtning. Vid upplevelsen av distress saknas kontroll och stressen domineras av negativa 
känslor och oförbrukade stresshormoner (Ljung & Friberg, 2004). Ohanterad stress och 
uppdämda stresshormoner är i längden skadliga, för hjärnan genom en process som kallas för 
oxidativ stress vilket har samband med neurologiska och degenerativa sjukdomar och för 
kroppen genom att ändamålsenliga åtgärder vänds och utvecklas till hälsofarliga processer 
som resulterar i besvär som diabetes och fetma (Miller, 2000). Det går inte att skilja kropp 
och hjärna åt utan det som påverkar om stress utvecklas till eustress eller distress är hjärnans 
tolkning av påfrestningen vilket förklaras bäst genom en kognitiv stressmodell (Eriksen & 
Ursin, 2005).  

Kognitiv stressmodell 

Kognitiv stressmodell förklarar hjärnans del i en stressreaktion och tolkningar av situationer 
eller hot (Eriksen & Ursin, 2005). Tolkningarna är subjektiva och kan variera från en person 
till en annan och de kan påverkas beroende av tidigare upplevelser och 
personlighetsegenskaper. Stress uppstår genom fyra fenomen där personen först blir 
exponerad för någon inre eller yttre stimuli, en stressor som signalerar om något främmande, 
osäkert, hotfullt eller påfrestande. Hjärnan utvärderar stressorn baserat på tidigare upplevelser 
och minnen och om stressupplevelsen tolkas som obehag, som en belastning eller som något 
okontrollerbart, så kommer det att aktivera en stressreaktion. Stressreaktionen förbereder 
kroppen inför fysisk aktivitet och hjärnan för ett snabbt beslutsfattande med ökad 
koncentrationsförmåga. Mobiliseringen handlar främst om en omdistribuering av blod- och 
energi till skelettmuskulatur samt kognitiva nedregleringar av hjärnans högre tankefunktioner 
till fördel för tidigare inlärda mönster med enkla och snabba exekutioner. Hur stressreaktionen 
hanteras och upplevs av personen återkopplas sedan och kommer att ligga till grund för 
framtida tolkningar av situationer och omgivning, samt vilka förväntningar som då ställs på 
han eller henne.  Återkopplingen är en konsolidering av minnen för stressupplevelser och den 
reglerar individuella skillnader i människors upplevelser (Lazarus, 1995). Vid 
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otillfredsställande hantering av stressorer kan misslyckanden vara en orsak till stress och 
negativa känslor inför nästa påfrestande situation och krav. Om distress (Währborg, 2002) 
förekommer under längre tid har det visat sig ge upphov till olika ”anpassningssjukdomar”, 
där ändamålsenliga processer i kroppen och hjärnan utvecklas till sjukdomar, som cancer, 
diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, utbrändhet och depression. Att stress utvecklas till 
patologiska tillstånd beror på dålig eller ingen coping, minimala chanser för återhämtning och 
en av det förändrad hormonbalans (Ekman & Arnetz, 2005: Miller, 2000). Sher, Ingram och 
Segal (2005) har studerat empiriska undersökningar av kognitiva teorier där bland annat 
diates-stress modellen förklarar hur stress och påfrestningar skapar en ökad sårbarhet för 
ytterligare stress och psykosocial ohälsa. De presenterar hur negativ återkoppling, minnen och 
stressfyllda upplevelser skapar en ökad kognitiv sårbarhet för ytterligare stress och hur det 
ökar risken för utveckling av depression.  
 

Person-Environment Fit Theory (P-E) 

P-E (se Figur 1) förklarar stress som en inkongruens mellan människan, omgivningen och 
olika livshändelser där stress är en reaktion på relationen människor har med miljön 
(Edwards, Caplan, & Harrison, 1998).  Miljön tolkas som något mer än den materiella 
omgivningen, den är stressfulla livshändelser som skilsmässa, nära anhörigs död eller ett 
fängelsestraff, den är också dagligt förtret, krav på arbetet, rollkonflikter, tvetydigheter och 
materiella resurser. P-E förklarar hur miljön och människan har en objektiv samt en subjektiv 
sida, respektive, vilket kan skapa stress om de inte mäter upp till varandra. Om vissa krav 
förekommer i en situation och individen inte har resurser eller förmågan att hantera dem 
uppstår en missmatchning dem emellan vilket skapar stress. 
 

 

Subjektiv 
P-E Fit 

Objektiv 
miljö.  
* Krav 
* Resurser  

Objektiv person.  
* Behov 
* Förmåga  

Subjektiv 
miljö.  
* Krav 
* Resurser  

Subjektiv person.  
* Behov 
* Förmåga  

Kontakt med 
verkligheten 

Precision för 
självuppskatt
ning 

Objektiv 
P-E Fit 

Coping Försvar Stress Sjukdom 

Figur 1. De hela linjerna indikerar kausala samband medan de streckade påvisar en jämförelse mellan 
personen och miljön. Modellen är hämtad från Harrison (1978, i Edwards, Caplan, & Harrison, 1998).  
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 Rollkonflikt är ytterligare en stressor som uppstår från en inkongruens mellan den subjektiva 
personen och den objektiva personen. Tydliga exempel på detta är läkaren som blir arbetslös 
eller går i pension. En yrkesroll som har blivit en stor del i vem personen är kan skapa stress 
om plötsligt inte omgivningen uppfattar eller tolkar personen utifrån denna roll. P-E beskriver 
också hur en relation kan skapa under- eller överstimulation och hur resurser samt krav 
behöver balanseras. För en person som har behov av sociala kontakter kan isolering från andra 
människor skapa känslor av ensamhet och tristess medan ett stort antal människor i en persons 
närhet kan leda till irritation och känslor av att vilja vara ifred. Såväl under-, som 
överstimulation kan således leda till upplevelser av stress.  
 
P-E förklarar endast på en generell nivå processen mellan människor och miljön och lämnar 
utrymme för innehåll från andra teorier och situationer. Caplan (1987) har sammanställt flera 
empiriska studier som har påvisat samband mellan P-E och stress, där framförallt olika krav 
på arbetet, konflikter, rollambiguitet och organisatoriska problem som framkallar stress. I en 
longitudinell studie kunde tydliga samband påvisas mellan olika objektiva stressorer, den 
personligt upplevda stressen och ökade klagomål över somatiska besvär. Sandin et al. (2004) 
har också kunnat påvisa samband över hur stressfyllda händelser som förluster, faror och 
sjukdom kan påverka eller ge upphov till somatiskt upplevda besvär genom stress och en ökad 
hälsoångest, vilket framkallar oro och rädsla över att vara drabbad av allvarlig sjukdom.  
 

Hälsoångest och Hypokondri 

Hälsoångest och hypokondri är två begrepp som förklarar en rädsla över att vara drabbad av 
allvarlig sjukdom. Traditionellt har professionen hanterat hypokondri som en kategorisk och 
somatoform störning medan den idag också räknas som en ångeststörning och förklaras som 
en del av en kognitiv-beteende orienterad ansats av hälsoångest (Williams, 2004).  
 
Till hälsoångest räknas flera olika störningar som sjukdomsfobi, somatiska 
vanföreställningar, hypokondri och ”abridged” hypokondri, vilket alla har gemensamt att det 
finns en oro över att vara drabbad av eller att bli drabbad av allvarlig sjukdom (Taylor & 
Asmundsen, 2004).  Hälsoångest och således rädslan över sjukdom löper längs ett kontinuum 
där klinisk hypokondri finns med som en extremvariant i ena änden (Salkovskis, Rimes, 
Warwick, & Clark, 2002; Taylor & Asmundson, 2004). Salkovskis et al. (2002) har utvecklat 
en skala som mäter detta kontinuum, Short Health Anxiety Inventory (SHAI). Den har jämförts 
med olika sjukdomsgrupper för att kontrollera vad de olika poängen (0-54) längs kontinuumet 
indikerar. I denna differentiering presenteras en kontrollgrupp vilket inte har diagnostiserats 
med någon störning med ett medelvärde på 9,4, ångestgruppen påvisade ett medelvärde på 
14,9 och för de som tidigare diagnostiserats med hypokondri fanns ett medelvärde på 30,1. 
Innan en klinisk hypokondri manifesteras förekommer också den mildare varianten abridged 
hypokondri och i den andra änden av kontinuumet uttrycks en ganska hälsosam oro över olika 
kroppsliga symtom och tecken på sjukdom. Vid denna hälsoångest kan de oroande tankarna 
läggas åt sidan om personen fått försäkran från exempelvis en läkare om att det inte finns 
någon allvarlig sjukdom eller ohälsotillstånd att oroa sig över. De med hög grad av 
hälsoångest har istället ihållande tendenser att misstolka symtom och att överdriva tecken på 
sjukdom (se Figur 2). De har selektiv uppmärksamhet och förhöjda upplevelser över 
kroppsliga variationer och sensationer. Den kognitiv-beteende orienterade teorin gör inte 
någon åtskillnad mellan ett verkligt eller inbillat hot eller fara, då den framhåller (Salkovskis, 
1996) att den kognitiva upplevelsen av en verklig och allvarlig sjukdom i stora drag är den 
samma som den kognitiva upplevelsen av en inbillad sjukdom. Det är istället den kognitiva 
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upplevelsen och oförmågan att släppa taget om tankarna och rädslan över allvarlig sjukdom 
som är central (Taylor & Asmundson, 2004).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andra påverkande faktorer som ligger till grund för hur svår ångest som kommer att utvecklas 
är tidigare inlärda föreställningar som gör att tolkningen renderar i upplevelser av att 
situationen är allvarligare än den egentligen är. Det kan påverka (se Figur 2) hur inre (t.ex. 
kroppssensationer) och yttre (t.ex. information från media) triggers främjar tankar om 
sjukdom (Furer, et al., 2001). Forskning av Olatunji et al. (2009) visar på att personer med 
hälsoångest också har en ökad känslighet för stress och på så sätt främjar det ytterligare tankar 
om sjukdom i och med ökad reaktivitet av stressreaktioner och kroppssensationer. Negativa 
känslor och kroppssensationer vid stress och ångest kan komma att bekräfta farhågor över att 
något inte står rätt till. För de som utvecklar hälsoångest förändras även beteenden genom att 
de försöker få sina (miss) tolkningar bekräftade eller avfärdade av andra människor och yttre 
informationskällor. I en studie av Barsky et al. (2001) påvisades en ökning av sjukvårdsbesök 
från 16 – 26 besök per år och person, för de personer som utvecklade hälsoångest. 
Patienternas kontrollbeteenden kan rendera i att tillfälligt minska ångest och rädsla över 
sjukdom men den kan likaväl öka ångest genom att läkarbesök också kan cementera 
patientens tankar om sin egen sjukdomsbild. Om en läkare inte finner något uppenbart fel på 
patienten kan han för säkerhets skull ta mer prover för att undersöka andra alternativ rörande 
patientens inbillade krämpor. Denna extra undersökning kan då tolkas som att läkaren 
verkligen misstänker någon allvarligare sjukdom som han ännu inte berättar för patienten. 
Den inbillade sjukdomsbilden och ångesten som patienten har skapat riskerar att cementeras 
genom den ständiga kontakten med sjukvården (Starcevic & Lipsitt, 2001; Taylor & 
Asmundson, 2004). 
 
 

     Inre triggers    Yttre triggers 
 
                                        Tankar om sjukdom 

 
 

                                              Ångest, rädsla 
 
 

Beteende: kontroll,                 Kroppssensationer 
söker försäkran om 
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Tillfällig minskning Tolkning av sensationer 
av ångest och rädsla som tecken på allvarlig 
  sjukdom 

Figur 2. Kognitiv-beteende modell för hälsoångest (Furer, Walker, & Freestone, 
2001).  
 

Figur 2. Kognitiv-beteende modell för hälsoångest (Furer, Walker, & Freestone, 
2001).  
 

     Inre triggers    Yttre triggers 
 
                                         Tankar om sjukdom 

 
 

                                              Ångest, rädsla 
 
 

Beteende: kontroll,                 Kroppssensationer 
söker försäkran om 
sjukdom 
 
 
Tillfällig minskning Tolkning av sensationer 
av ångest och rädsla som tecken på allvarlig 
  sjukdom 

Figur 2. Kognitiv-beteende modell för hälsoångest (Furer, Walker, & Freestone, 
2001).  
 



 11   

 
Eftersom hälsoångest är ett samlingsbegrepp för bland annat hypokondri och hypokondriska 
tendenser är det viktigt att beskriva hypokondri ytterligare. Diagnosen har traditionellt sett 
räknats till somatoforma störningar eftersom det föreligger fysiska symtom utan att somatisk 
orsak kan hittas. Att den har ifrågasatts beror på att den ansetts alltför sträng (Taylor & 
Asmundson, 2004). Som ett komplement utvecklades då en inte lika strikt tillämpad diagnos, 
abridged hypokondri, som är en mildare variant av hypokondri där fokus ligger på ångesten 
över den egna hälsan och en rädsla över att vara drabbad av allvarlig sjukdom, men i övrigt 
behöver inte alla andra kriterier för hypokondri vara uppfyllda. Det här gjorde att patienter 
som tidigare hade fallit mellan stolarna men som ändå behövde hjälp också kunde få behövlig 
vård. Enligt DSM-IV (American Psychiatric Association, 2002) finns det olika kriterier som 
skall uppfyllas för diagnosen hypokondri.  a) Personen är fixerad vid sin rädsla för att drabbas 
av en allvarlig sjukdom och idéerna grundas på feltolkningar av kroppsliga symtom, b) 
övertygelsen består trots adekvat medicinsk utredning och lugnande försäkringar, c) och eller 
om tankarna och rädslan orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbetet, 
socialt eller i andra viktiga avseenden, d) och att störningen skall ha varat i minst sex 
månader. Det innebär ett stort personligt lidande för den som är drabbad av hypokondri 
eftersom varje kroppslig sensation eller symtom kan vara ett uppslag för en eventuell allvarlig 
och livshotande sjukdom. En vanlig leverfläck tolkas som malignt melanom och magknip kan 
uppfattas som blödande magsår eller tjocktarmscancer. Riskhöjande faktorer för utveckling av 
hypokondri är om personen lider av ofta förekommande huvudvärk, kronisk smärta eller om 
de har upplevt allvarlig sjukdom i livet eller vid förekomst av missbruk (Starcevic & Lipsitt, 
2001).  

Forskning om samband mellan stress och hälsoångest  

Genom att kontrollera för olika stressande eller traumatiska livshändelser har Sandin et al. 
(2004) påvisat samband mellan hälsoångest och stress. När människor upplever allvarliga och 
stressfyllda livshändelser och har tidigare sjukdomshistoria fungerar stressen som en 
utlösande faktor för att utveckla hälsoångest och hypokondri. Miljön och även den 
information som andra människor lämnar om sjukdomar och risken av att drabbas av sjukdom 
eller skada kan också fungera som en trigger för att utveckla mer eller mindre allvarlig 
hälsoångest. Forskning av Pennebaker (2000, i Taylor & Asmundson, 2004) berättar om hur 
människors ökade uppmärksamhet över den egna kroppen samt uppmärksamheten över olika 
kroppssensationer ökar när de befinner sig i understimulerande och stressande situationer och 
miljöer. När omgivningen saknar stimuli att rikta uppmärksamhet på, menar Pennebaker att 
tendensen att söka efter och att upptäcka kroppssensationer samt tecken på sjukdom ökar. 
Omgivningar som sjukhus och fängelser som är av stimulifattig karaktär och som har 
tendenser att öka människors stress är riskhöjande miljöer för att utveckla eller förstärka 
hälsoångest i. Även Olatunji et al. (2009) presenterar resultat från stressfyllda livshändelser 
som en utlösande faktor för hypokondriska tendenser.   
 
Sammanställs det teoretiska och empiriska materialet visar det på hur olika former av miljöer 
och livshändelser har en stressframkallande påverkan och hur exempelvis understimulerande 
miljöer och upplevelser av tidigare sjukdom fungerar som riskhöjande faktorer för att 
utveckla hälsoångest med mer eller mindre allvarliga hypokondriska tendenser. Denna oro 
över den egna hälsan, allvarlig sjukdom och brist på kontroll som människorna upplever 
främjar olika beteende där individen försöker få bevis för sin sjukdomsbild eller försäkran om 
att de inte är drabbade av någon allvarlig sjukdom. Empiriska studier visade också på 
sambanden mellan hälsoångest och dessa beteenden i form av ökade sjukmottagningsbesök.  
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N=66. Ålder mäter antal år. Avtjänad tid i fängelse gäller för antal månader. Antal sjukvårdsbesök gäller  senaste 
månaden. Läkemedelsförbrukning; 1=aldrig, 2= mindre än en gång per vecka, 3=en gång per vecka, 4=mer än en 
gång per vecka, 5= dagligen. Stress mäter på en skala från 0 – 56. Hälsoångest mäter på en skala från 0 – 54.  

Syfte 

På grundval av litteraturgenomgång och den tidigare forskningen rörande stress och 
hälsoångest var syftet att undersöka om stress och hälsoångest hade något samband i en 
fängelsemiljö där riskfaktorer för att utveckla denna problematik verkade vara förhöjd. Syftet 
var också att undersöka samband med hur ofta intagna besökte sjukvårdsmottagningen på 
anstalten och om stress hade något samband med hur mycket värktabletter och 
antiinflammatorisk medicin som förbrukades. Utifrån syftet utvecklades följande 
frågeställningar: 

Frågeställning 

1. Vilka samband finns för ålder, avtjänad tid i fängelse, stress och hälsoångest med hur 
ofta intagna besöker anstaltens sjukvårdsmottagning? 

2. Hur ser ett samband ut mellan stress och hälsoångest bland intagna i fängelse?  
3. Hur stor del av variationen i hälsoångest kan förklaras av stress och de olika 

underdimensionerna av stress? 
4. Hur ser ett samband ut mellan stress och förbrukning av värk- och antiinflammatorisk 

medicin? 
 

Metod 

Deltagare och miljö 

Målgruppen i undersökningen var manliga intagna på en av kriminalvårdens anstalter. 
Respondenterna var 66 män i åldrarna 21 till 68 år (M=36.90, SD=11.60) och där 50 procent 
av dem var mellan 25 till 40 år gamla. Vid tidpunkten för undersökningen hade de avtjänat 
från 1 till 165 månaders fängelse (13 år och 9 månader) (M=27.73, SD=33.23) för vilket 62 
procent redan hade avtjänat upp till två år av sin verkställighet vid tidpunkten för enkäternas 
distribuering. För att en god replikerbarhet vid framtida studier skall vara möjlig är det av vikt 
att en distinktion av variabler mellan anstaltens så kallade klosteravdelning och den övriga 
anstalten görs, då skillnaderna visade sig vara stora mellan dessa två grupper intagna (se 
Tabell 1). Skillnaden med gruppen intagna vid klosteravdelningen är bland annat att de 
erbjuds ökad rörelsefrihet på anstalten, ökat eget ansvar med så kallade förtroendejobb 
(trädgårdsarbete, tvätt, kök) och möjlighet till mer rekreation än övriga.  Distinktionen 
kommer dock inte att leda till några ytterligare analyser och presentation av data i resultatet, 
då det inte är av relevans för frågeställningarna i undersökningen.  
 
Tabell 1 
Variabler uppdelat mellan klosteravdelningen och övriga anstalten.  
 
 

 

      Klosteravdelningen       Övriga anstalten 

      Index n M SD Min. Max. n M SD Min Max 

Ålder 10 43.70 13.29 25 62 56 35.62 10.92 21 68 

Avtjänad tid i fängelse 10 77.40 43.82 44 165 56 18.36 20.50 1 113 

Sjukvårdsbesök  10 0.80 1.03 0 3 56 2.21 2.00 0 12 

Läkemedelsförbrukning 10 3.30 1.06 2 5 56 2.75 1.57 1 5 

Stress 10 18.40 6.33 10 29 56 28.68 7.78 12 50 

Hälsoångest 10 11.20 5.73 4 20 56 14.62 8.37 2 41 
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Ansökan ställdes till flertalet anstalter om att dela ut enkäter men endast en gav tillstånd och 
erbjöd hjälp att dela ut dem. På denna anstalt fanns 234 platser men endast 183 var tillsatta 
vid tillfället för distribution av enkäter. Under tiden för utdelning av enkäter förflyttades 
ytterligare ca 20 intagna av olika anledningar innan enkäterna hann samlas in. Ytterligare 
intagna som inte var aktuella för undersökningen var de som inte kunde det svenska språket. 
Hur många som aktivt valde att inte svara eller hur många som inte var tillgängliga på grund 
av frånvaro i form av permissioner, resor till behandlingskonvent eller annan verksamhet är 
svårt att veta.  Sammantaget svarade 40.5 procent av de tillgängliga intagna på enkäterna.  
 
Anstalten är av säkerhetsklass två vilket innebär att den har ett visst skalskydd som skall 
motstå rymningar och fritagningar. Anstalten räknas till en sluten anstalt och de lokala 
bestämmelserna reglerar restriktioner för personliga tillhörigheter eller andra former av 
personliga attribut, alla har likadana kläder och de får endast inneha en begränsad mängd 
tillhörigheter i sitt bostadsrum. Anstalten har en inriktning på behandling där större delen av 
klientelet genomgår 12-stegsbehandling mot drogmissbruk (135 platser) eller ingår i 
”klosterverksamhet” med andlig vård (18 platser). Det finns också två så kallade 
normalavdelningar på anstalten (81 platser). För intagna som var placerade på 
klosteravdelningarna gällde inte samma restriktioner och regler som för övriga anstalten (R. 
Söderlund, personlig kommunikation, Mars 25, 2013).  

Mätinstrument 

Enkäten var av typen självskattningsfrågeformulär och bestod av tre delar med sammanlagt 
37 frågor. Enkäten inleddes med fyra bakgrundsfrågor vilka efterfrågade ålder, antal besök 
hos sjukvården under den senaste månaden, hur lång tid de avtjänat under förevarande straff 
och hur mycket antiinflammatorisk medicin och värktabletter de uppskattade använda under 
en veckas tid, tillsammans med två väletablerade skalor som mäter stress respektive 
hälsoångest. PSS (Percieved Stress Scale) utvecklades av Sheldon Cohen (Cohen, Kamarck, 
& Mermelstein, 1983) och SHAI (Short Health Anxiety Inventory) av Salkovskis, Rimes, 
Warwick och Clark (2002). Den svenska översättningen av PSS av Eskin och Parr (1996) har 
visat en god inre konsistens och reliabilitet (α=.82). SHAI skalans svenska översättning 
genomfördes av Karlsson, Mårtensson och Salkovskis (2011) men någon publicerad 
valideringsstudie har dock inte genomförts med den svenska översättningen av skalan.  
 
PSS  är en fempoängs Likert skala (0=aldrig till 4=mycket ofta) (Cohen, et al.,1983; DeVellis, 
2003) på 14 frågor vilket mäter en generell stress utifrån livshändelser. Respondenterna 
uppskattar känslor och tankar relaterade till stress under den senaste månaden där en 
sammanlagd poäng (0-56) av frågorna mäter upplevelsen av stress. Stress är här en funktion 
av personens subjektiva upplevelse av kontroll, förutsägbarhet och krav samtidigt som 
svarsalternativen vid en närmare analys också kan ge indikationer på personliga attribut och 
coping. Skalan bygger på Lazarus (1995) transaktionella stress-modell där det är individens 
upplevelse av situationen och hur känslan över hanteringen av denna som är central. Skalan 
har tidigare visat god reliabilitet samt validitet (Cohen &Williamson, 1988; Cohen, et al., 
1983; Mooney, et al., 2008) och den bär inte karaktären av att rikta sig till någon specifik 
kontext eller grupp av människor.  I en stor nationell undersökning av den engelska versionen 
(Cohen & Williamson, 1988) uppmättes medelvärdet 19.62 (SD=7.49) bland olika grupper i 
samhället medan män separat uppvisade ett något lägre medelvärde, (M=18.80, SD=6.90). 
PSS är sammansatt av två underdimensioner där den första a) innehåller de positivt 
formulerade frågorna och som beskriver negativa känslor som irritation, nervositet och stress 
och upplevelsen av att inte ha kontroll, ”Hur ofta har du under den senaste månaden blivit 
upprörd över något som skett helt oväntat”, samt den andra b) som innehåller de negativt 
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formulerade frågorna som mäter personens förmåga till coping,”Hur ofta har du under 
senaste månaden tagit itu med dagliga irritationer och problem på ett tillfredställande sätt”.  
 
SHAI innehåller 18 frågor och härrör från den ursprungliga 64 frågor långa Heatlh Anxiety 
Inventory (HAI) (Salkovskis, et al., 2002). Frågorna är av typen Likertskala med fyra 
svarsalternativ (DeVellis, 2003) och den mäter en oro över hälsan, uppmärksamhet över 
kroppssensationer eller förändringar samt konsekvenser av att vara drabbad av sjukdom 
(Abramowitz, Deacon, & Valentiner, 2007). Frågorna mäter på ordinalskalnivå (0-3 poäng) 
och graden av hälsoångest uppmättes med skalans sammanlagda poäng och de 442 studenter 
som ingick i studien av Abramowitz et al. (2007) uppvisade ett medelvärde på 10.79. Skalan 
bestod av tre underdimensioner som beskriver a) rädsla över sannolikheten att drabbas av en 
allvarlig sjukdom, ”(a) Jag oroar mig inte över min hälsa, (b) Ibland oroar jag mig över min 
hälsa, (c) Jag spenderar mycket av min tid på att oroa mig över min hälsa, (d) Jag spenderar 
det mesta av min tid på att oroa mig över min hälsa” , b) rädsla över att få negativa 
konsekvenser av en allvarlig sjukdom ”(a) En allvarlig sjukdom skulle förstöra några 
aspekter av mitt liv, (b)[…]många aspekter av mitt liv, (c) […] nästan all aspekter av mitt liv, 
(d) […] varje aspekt av mitt liv”. och c) påträngande tankar och en vaksamhet över kroppsliga 
sensationer då de övertolkas som något hotfullt och farligt, ”(a) I regel är jag inte medveten 
om kroppsliga sensationer (känslor och upplevelser) eller förändringar, (b) Ibland är jag 
medveten om […], (c) Jag är ofta medveten om […], (d) Jag är konstant medveten om […]. .  
 

Procedur och etiska överväganden 

När enkäten färdigställts delades den ut till fyra personer för att mäta tidsåtgång vilket 
uppskattades till ca 15 minuter. Ett tillägg och förtydligande av terminologin i den tredje 
delen av enkäten gjordes utifrån anmärkningar från testpersonerna. I skalan som mäter 
häsloångest användes i fråga tre, tio och tretton uttrycket ”kroppsliga sensationer” vilket 
kompletterades med en förklaring inom parentes ”(känslor / upplevelser)” då sensationer var 
ett främmande begrepp för testpersonerna.  
 
Enkäterna distribuerades av behandlingspersonal till anstaltens olika avdelningar. Inget aktivt 
urval gjordes och jag som undersökningsledare kom således inte att påverka urvalet av 
respondenter och då heller inte utfallet i undersökningen. Behandlingspersonal presenterade 
enkäten och studien i generella drag och den information som förmedlades var att 
undersökningen studerade hur anstaltsmiljön påverkar människor som avtjänar ett 
fängelsestraff.  De intagna fick med sig enkäterna över natten då de var inlåsta vilket innebär 
att de hade god tid på sig att fylla i frågorna utan påverkan från någon annan människa. På en 
avdelning med fyra personer hade de dock över dagen på sig att fylla i enkäterna vilket skiljde 
sig från övriga respondenter.  
 
Godkännande för att distribuera enkäterna till den aktuella anstalten gjordes till den lokala 
chefen på programkontoret. För att få hjälp med distribuering av enkäterna gjordes också en 
förfrågan till ordinarie behandlingspersonal vilket på daglig basis är i kontakt med intagna. 
Förfrågan om deltagande till intagna gjordes genom det försättsblad som fanns på enkäten 
vilket tydligt informerade samtliga om studiens syfte och att deltagandet var frivilligt. De 
informerades också om att all hantering av materialet kommer att följa de etiska riktlinjer som 
Humanistisk- Samhällvetenskapliga forskningsrådet (Vetenskapsrådet, 1990) har fastställt. 
Det innebär att samtliga respondenter förblir anonyma då ingen information kommer att 
kunna knytas till dem som person.  
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Databearbetning 

Statistiska analyser genomfördes i statistikprogrammet SPSS 20.0 och för samtliga variabler 
beräknades medelvärden och standardavvikelser. För sambandsanalyser av variabler på 
intervall / kvotskalnivå beräknades Pearsons korrelationskoefficient och för data på 
ordinalskalnivå beräknades sambanden med Spearmans rangkorrelationskoefficient, då denna 
är lämpligare när inget bestämt avstånd förekommer mellan svarsalternativen. För hälsoångest 
(Abramowitz, Deacon, & Valentiner, 2007) och stress (Cohen & Williamson, 1988) 
sammanställdes fem underdimensioner utifrån skalor vilket korrelerades med varandra och 
med antal sjukvårdsbesök. Pearsons korrelationskoefficient beräknades även för 
underdimensionerna. Samtliga korrelationer signifikanstestades med ensidigt eller tvåsidigt 
signifikanstest beroende på om det fanns en förväntad riktning i resultatet från tidigare 
analyser. För att undersöka sambandet mellan stress och hälsoångest ytterligare och för att ge 
ytterligare styrka för resultatet testades predicerbarheten med multipel regressions analys med 
metoden enter för inmatad data.  
 
 

Resultat 
 
Resultaten kommer nedan att presenteras i ordningsföljd utefter frågeställningarna och i 
Tabell 2 presenteras också medelvärden, standardavvikelser samt Pearsons 
korrelationskoefficient för bakgrundsvariablerna ålder och hur lång tid intagna i 
undersökningen har avtjänat av sin verkställighet.  
 
Den första frågeställningen besvaras genom ett statistiskt signifikant positivt samband för 
hälsoångest (r =.47, p<.00) och stress (r =.34, p<.01) med hur ofta intagna besöker anstaltens 
sjukmottagning (se Tabell 2). Här påvisas också ett signifikant negativt samband (r =-.33, 
p<.01) som innebär att intagna besöker sjukvården i mindre utsträckning ju längre tid de har 
avtjänat i fängelse.  
 
Tabell 2.  
Medelvärden, standardavvikelser och Pearsons korrelationskoefficient för stress, 
hälsoångest, ålder, avtjänad tid och antal sjukvårdsbesök. 

Ålder mäter antal år. Avtjänad tid mäter antal månader. Sjukvårdsbesök är antal tillfällen för den senaste 
månaden. *p<.05, **p<.01 (Tvåsidigt signifikanstest).  
 
 
För att besvara frågeställning två genomfördes inledande tvåsidiga korrelationsanalyser 
mellan stress och hälsoångest (se Tabell 2) vilket påvisade ett statistiskt positivt samband (r 
=.34, p<.01). För att undersöka sambandet ytterligare beräknades i detta led 
korrelationsanalyser med ensidiga signifikans test utifrån underdimensionerna för stress, PSS 

      Index M. SD. 1. 2. 3. 4. 

1.   Ålder 36.9 11.60        

2.   Avtjänad tid 27.73 33.23 .31*       

3.   Sjukvårdsbesök 1.98 1.93 .11 -.33**      

4.   Stress.  27.12 8.39 -.28* -.39** .34**     

5.   Hälsoångest 14.09 8.08 -.07 -.27* .47** .34** 
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I och II samt för hälsoångest och underdimensionerna SHAI I, II och III (se Tabell 3). PSS I 
beskriver en okontrollerbarhet, upprördhet och negativa känslolägen och PSS II beskriver 
coping, kontroll och förutsägbarhet (Cohen & Williamson, 1988). SHAI I beskriver tankar om 
sannolikheten att drabbas av allvarlig sjukdom, SHAI II en oro över konsekvenserna som 
kommer av att drabbas av allvarlig sjukdom och underdimension SHAI III beskriver 
uppmärksamhet över kroppsliga sensationer och krämpor (Abramowitz, Deacon, & 
Valentiner, 2007).  
 
Tabell 3.  
Medelvärden, standardavvikelser och Pearsons korrelationskoefficient för stress och 
hälsoångest samt skalornas underdimensioner och antalet sjukvårdsbesök.   

Sjukvårdsbesök är antal tillfällen för den senaste månaden. PSS I, II och SHAI I, II, III är underdimensioner till 
stress och hälsoångest hämtade ur PSS skalan (Cohen & Williamson, 1988) och SHAI skalan (Abramowitz, 
Deacon, & Valentiner, 2007). *p<.05, **p<.01 (Ensidiga signifikanstest). För de variabler där korrelationer saknas 
har de uteblivit på grund av att en variable inte kan korreleras med sig själv.  
 
Det finns flera samband för stress, hälsoångest samt underdimensioner som påvisade 
statistiskt signifikanta samband på p< .01 nivå (se Tabell 3). Starkast samband påvisade ändå 
den totala upplevelsen av stress i relation till uppmärksamheten och oron över kroppsliga 
sensationer och krämpor, SHAI III, (r =.87, p<.00) samt till det samband som fanns mellan 
denna del av hälsoångesten och den del av stressupplevelsen som handlar om 
okontrollerbarhet, upprördhet och negativa stämningslägen och känslor, PSS I, (r =.86, 
p<.00). PSS II beskriver en individs hantering av svårigheter, förmåga till coping och kontroll 
och uppvisade inte något samband med hälsoångest men med underdimensionerna SHAI I (r 
=.29, p<.01), SHAI II (r =.30, p<.01) och SHAI III (r =.64, p<.00) påvisades ändå statistiskt 
signifikanta samband. För att förklara hur de tre underdimensionernas signifikanta samband 
kan generera i ett ickesignifikant samband mellan hälsoångest och PSS II genomfördes 
ytterligare analyser för att kontrollera för eventuella tröskeleffekter.  
 

För att beräkna tröskeleffekter mellan stress och hälsoångest delades respondenterna in i 
grupper efter vilka intagna som hade låg respektive hög hälsoångest (se Tabell 4). Här 
kontrolleras det för hur sambanden med stress uppträdet beroende på graden av hälsoångest. 
Indelningen gjordes utifrån medianvärdet på hälsoångest (Msn=13, SD=8.10). För intagna 
med låg hälsoångest påvisades inte något statistiskt signifikant samband mellan stress och en 
låg grad av hälsoångest men ett statistiskt signifikant positivt samband förelåg här mellan 
underdimensionen PSS I och SHAI III (r=.87, p<.00) och PSS II och SHAI III (r =.6, p<.00). 
Sambandet mellan PSS II och hälsoångest påvisade ändå ett intressant svagt negativt samband 
(r =-.3, p <.10) på en signifikansnivå på p<0.1 för individer med låg hälsoångest. När 

      Index M. SD. 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Stress.  27.12 8.39         

2.   Hälsoångest.  14.09 8.08 .34**         

3.   PSS. I 13.18 4.83   - .39**       

4.   PSS. II 13.94 4.87   - .20 .50**      

5.   SHAI. I 4.97 3.65 .42**    -- .44** .29**     

6.   SHAI II 3.62 2.73 .37**    - .34** .30** .56**    

7.   SHAI. III 5.68 2.69 .87**    - .86** .64** .49** .36**   

8.   Sjukvårdsbesök 1.98 1.93 .35**  .47** 36** .24* .56** .26* .33**  
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sambanden undersöktes för respondenter med hög hälsoångest påvisades ett signifikant 
positivt samband (r =.4, p<.02) mellan stress och hälsoångest. Inga negativa samband 
påvisades för underdimensionen PSS II men sambanden med underdimensionerna SHAI I, (r 
=.41, p<.02) och SHAI III (r =.67, p<.00) påvisade ökad styrka för denna grupp som hade en 
högre hälsoångest.  
  
Tabell 4.  
Pearsons korrelationskoefficient för stress, hälsoångest, underdimensioner  och besök till 
sjukvården uppdelat på grupper om hög och låg hälsoångest 
 

Tomma fält indikerar variabler som korrelerar med sig själv varför de inte kan presenteras.  Samtliga 
variabler är beräknade och uppdelade efter intagna med låg respektive hög hälsoångest. 

 
För att besvara frågeställning tre undersöktes sambandet ytterligare genom en multipel 
regressionsanalys för att se om PSS I och II predicerar hälsoångest (se Tabell 5). Det var 
endast PSS I som predicerade hälsoångest genom statistiskt signifikanta resultat medan 
modellen för PSS I och PSS II förklarar ungefär 15 procent av variansen för intagnas 
hälsoångest i undersökningen (R2=.15, F=5.58, p<.01).  
 
Tabell 5 
Underdimensionerna PSS I och PSS II:s prediktiva värde på hälsoångest                                      
genom en Multipel Regressionsanalys med metoden ”enter”. (N = 66) 

 
 
 
 
 

 
Den fjärde frågeställningen avhandlar om det fanns ett samband mellan stress och förbrukning 
av antiinflammatorisk medicin och värktabletter bland intagna på anstalt besvarades genom 
att beräkna Spearmans rangkorrelationskoefficient då data var på ordinalskalnivå. Inget 
signifikant samband kunde påvisas mellan dessa variabler (rs=.16, p<.11).  

     Låg     

       Index 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 1. Stress  -.1   .06 .21 .85** .09 

 2. Hälsoångest .40*  .15 -.30    .04 

 3. PSS I   .40*  .47’’ .20 .20 .87** .08 

Hög 4. PSS II  .29 .47**  -.09 .17 .60** .06 

 5. SHAI I .52**  .48** .41*  -.12 .18 .20 

 6. SHAI II .34  .28 .30 .41*  .25 -.18 

 7. SHAI III .88**  .84** .67** .60** .29  .02 

 8.Besök sjukvården .44** .48** .46** .30** .57** .20 .44*  

Index B SE B β p 

PSS I .641 .22 .39 .01** 

PSS II .012 .22 .01 .96 

     



 18   

Sammanfattningsvis påvisades ett samband mellan stress och hälsoångest när intagna hade en 
hög hälsoångesten. Intagnas coping förmågor hade i sammanhanget ett samband för de som 
upplevde en låg grad av hälsoångest men inte för intagna med hög hälsoångest. För intagna 
med hög hälsoångest påvisades istället ett ökat kontrollbeteende genom att de oftare besökte 
anstaltens sjukvård samt ökade sin uppmärksamhet över kroppsliga sensationer och krämpor. 
Som ett led i analyserna över sambanden testades stressens prediktiva värde genom 
underdimensionerna för PSS-skalan på hälsoångest. Det visade sig att endast PSS I som 
beskriver okontrollerbarhet, upprördhet och negativa känslolägen kunde predicera 
hälsoångest. Det fanns dock inget samband mellan stress och hur ofta intagna intar 
antiinflammatorisk medicin och värktabletter.  
 
 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet var att undersöka hur sambandet mellan stress och hälsoångest ser ut och hur de 
korrelerar med andra faktorer som sjukvårdsbesök och användandet av värk och 
antiinflammatorisk medicin. Utifrån den första frågeställningen framkom att intagnas ökade 
stress och hälsoångest hade samband med allt mer frekventa besök till sjukmottagningen. 
Utifrån den andra frågeställning påvisades ett positivt samband mellan stress och hälsoångest 
vilket handlade om att negativa känslor och tankar relaterat till stress också ökade graden av 
hälsoångest bland intagna, speciellt uppmärksamheten över den egna kroppen och 
kroppssensationer samt över sannolikheten att drabbas av allvarlig sjukdom. Förmågan till 
coping påvisade också samband med hälsoångest i avseendet att det visade sig föreligga ett 
negativt samband när graden av hälsoångesten var låg. På samma gång påvisades att 
sambandet mellan stress och hälsoångest endast föreligger under förutsättning att graden av 
hälsoångest är förhöjd. I enlighet med frågeställning tre framkom inget samband mellan stress 
och förbrukning av antiinflammatorisk medicin eller värktabletter.  

Frågeställning 1 

På grund av att intagna på förevarande anstalt oftast har en historia med missbruk och en 
påfrestande livsstil samt att de nu var frihetsberövade förelåg en ökad risk för mental ohälsa, 
vilket har påvisats i tidigare forskning på individer med liknande bakgrund (William, 2004). 
Jämförs intagnas värden på stress och hälsoångest med andra grupper i samhället 
(Abramowitz et al., 2007; Cohen, & Williamson, 1988) påvisas en betydande skillnad. Genom 
de förhöjda värden som uppvisas av hälsoångest men framförallt stress föreligger en ökad risk 
för mental ohälsa bland undersökningens intagna. Samtidigt som intagna upplevde ökad stress 
och hälsoångest ökade också besöksfrekvensen till sjukvården. Det personliga lidandet i detta 
avseende kan rendera i såväl ökad medicinering som ökad belastning på sjukvårdens resurser 
och ekonomi vilket är i linje med Barsky et al. (2001). För intagna på den aktuella anstalten 
påvisades förhöjda värden av hälsoångest samt stress och med en besöksfrekvens till 
sjukvården på ungefär 26 besök per år (2.21 besök/månad). Detta kan jämföras med en 
besöksfrekvens på 9.6 gånger per år till sjukvården för de intagna som bor på anstaltens 
klosteravdelning. Sjukvårdsbesöken blir i sammanhanget ett kontrollbeteende (Sandin, et al., 
2004; Taylor & Asmundson, 2004) som endast tillfälligt kommer att ge personen lindring mot 
oro och stress, för att ersättas av ytterligare tankar om sjukdom och sjukvårdsbesök. Resultatet 
visar också på att ju längre tid en intagen har avtjänat i fängelse desto lägre stress och 
hälsoångest upplever han och allt mer sällan uppsöker han sjukvården. Det här sambandet kan 
betyda att allt eftersom tiden går på straffet så lär sig intagna att hantera påfrestningar i miljön 
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som tidigare genererade stress, hälsoångest och ökad frekvens sjukvårdsbesök. Att förmågan 
till coping kan ha en betydelse i sammanhanget finns indikationer om i Tabell 3 där ett svagt 
signifikant positivt samband påvisades mellan underdimensionen för coping och hur ofta 
intagna besökte sjukvården. 
 

Frågeställning 2 

Genom korrelationsanalyser påvisades ett samband mellan stress och hälsoångest på anstalten. 
Pennebaker (2000, citerad i Taylor & Asmundson, 2004) och Sandin et al. (2004) har kommit 
fram till hur stress genom allvarliga och stressfyllda livshändelser i kombination med tidigare 
sjukdomshistoria kan komma att utlösa hälsoångest i stimulifattiga miljöer, som sjukhus och 
fängelser. I förevarande undersökning fanns indikationer om att så är fallet eftersom 
stresskalan mäter stressfyllda livshändelser en månad bakåt i tiden och att en större del av 
klientelet på anstalten är tidigare missbrukare vilket normalt har en ökad sjukdomsanamnes än 
andra grupper i samhället. Den ökade stressen i anstaltsmiljön handlar om en inkongruens 
mellan personens krav och behov i relation till resurser i miljön. Lindquist och Lindquist 
(1997) menar att det till stor del handlar om hur miljön bidrar till en oförmåga att förutse 
händelser, att intagna berövas på sin autonomitet, upplevelser av understimulation, brist på 
resurser som kan skapa okontrollerbarhet och en bristfällig coping. Indikationer om att så är 
fallet kan skönjas genom de värden på lägre stress och hälsoångest som uppvisades på 
anstaltens klosteravdelning. På klosteravdelningen har intagna ökade möjligheter till 
kommunikation med såväl personal som kontakter utanför anstalten, möjlighet till utevistelser 
med en stor trädgård hela dagarna samt ökade möjligheter till sysselsättning och träning. 
Denna samling av utökade resurser kan vara bidragande faktorer till en minskad inkongruens 
och således minskade värden av stress och hälsoångest.         
 
Sambandet mellan stress och hälsoångest kontrollerades också utifrån underdimensioner och 
tröskeleffekter. För intagna som rapporterade om en låg hälsoångest påvisades inte något 
samband mellan stress och hälsoångest. Det betyder att även om intagna med låg hälsoångest 
upplever en ökad stress så har det andra samband än oro och rädsla över sjukdom och hälsa. 
När underdimensionerna korrelerades vid låg hälsoångest påvisades endast samband med 
uppmärksamheten över kroppsliga sensationer och krämpor och underdimensionerna för 
stress. Det betyder att när intagna ändå uppvisade en låg grad av hälsoångest så ökade ändå 
negativa känslor, nervositet och stress i relation till en ökad uppmärksamhet över 
kroppssensationer och krämpor vilket verkar vara rimligt då en stressreaktion framkallar en 
ökad mängd kroppssensationer att uppmärksamma. För denna grupp intagna utvecklades detta 
ändå inte till ett problem då de lätt kan koppla bort tankar och uppmärksamhet om sjukdomar 
och ohälsa, de har istället en relativt hälsosam nivå av hälsoångest även om de reagerade på 
de kroppssensationer som uppkom och ville ha en förklaring på vad de upptäckt eller 
upplevde. På samma gång uppvisade de intagna som rapporterade en låg förmåga till coping 
ett ökat kontrollbeteende och uppmärksamhet över kroppssensationer. Det betyder att de som 
har en låg förmåga att hantera dagliga påfrestningar och förtret kan öka sin uppmärksamhet 
över kroppsliga sensationerna och krämporna. Ändå handlar det inte om tankar och känslor de 
inte kan släppa. Även om inga orsakssamband kan fastställas så verkar det handla om att när 
intagna blir berövade på resurser att hantera sina problem och en brist på kontroll i en 
fängelsemiljö så finns tendensen att de riktar fokus på den egna kroppen och vad den 
signalerar om och på vad de upplever. När intagna med låg grad av hälsoångest söker råd eller 
vård hos sjukvården kommer de att vara nöjda med de svar och bekräftelser de får. De 
kommer inte att fortsätta söka bekräftelser eller försöka cementera den egna sjukdomsbilden 
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(Barsky et al., 2001; Taylor & Asmundson, 2004), vilket är det stora problemet för människor 
som upplever en hög grad av hälsoångest.  
 
För intagna med förhöjd hälsoångest fanns inte något samband med de copingstrategier som 
påverkade stressnivån och som gällde för hantering av dagligt förtret, irritationer och 
inkongruens mellan intagna och miljön. För intagna med hög hälsoångest verkade miljön och 
den begränsade möjligheten eller förmågan till coping istället främja en ökad uppmärksamhet 
över den egna kroppen och kroppssensationer. Olatunji er al. (2009) kom fram till att 
hypokondriska patienter hade en oförmåga att tolerera och hantera stress vilket blev tydligt 
även bland intagna i förevarande fängelsemiljö. Intagna i undersökningen som upplevde en 
förhöjd hälsoångest hade också en ökad upplevelse av stress. Vad som också konstaterades 
var att intagna med hög hälsoångest oftare uppsökte sjukvården. Sjukvårdsbesök räknas som 
ett kontrollbeteende i förklaringsmodellerna för hälsoångest (Barsky et al., 2001; Taylor & 
Asmundson, 2004) och kan då samtidigt tolkas som en form av copingstrategi (Edwards, 
Caplan, & Harrison, 1998; Eriksen & Ursin, 2005) mot stress, ångest och rädsla. Det är ett 
tveeggat svärd dock eftersom denna form av kontrollbeteenden riskerar att i längden generera 
ytterligare stress och en än mer cementerad bild av den egna ohälsan och tankar om 
sannolikheten av att bli drabbad av, samt tankar om att vara drabbad av, en allvarlig sjukdom. 
Sjukvårdsbesöken för människor med hög hälsoångest genererar endast en tillfällig minskning 
av ångest, stress och rädsla (Salkovskis, 1996). Att det förekommer fler med denna 
problematik inom kriminalvården och kanske specifikt inom en anstalt som är inriktad på 
behandling kommer sig naturligt. Stress tillsammans med personliga erfarenheter av missbruk 
och tidigare sjukdom är riskfaktorer för att utveckla hälsoångest menar Noyes (2001), vilket 
gör intagna i en stressfull livssituation på anstalt till en särskilt utsatt grupp. Detta är ett 
förhållande som sjukvården bör ta hänsyn till och kanske speciellt för intagna som är föremål 
för behandling och olika former av förändringsarbete. Enligt den kognitiva-beteende 
orienterade modellen över hälsoångest (Taylor & Asmundson, 2004) och den kognitiva 
stressmodellen innebär upplevelser av förhöjd hälsoångest och ökad stress till en nedreglering 
av människors högre tankefunktioner och en inskränkning av förmågan till öppenhet, lärande 
och coping. Istället tenderar personen att använda sig av enkla och invanda mönster att 
hantera situationer med. I vissa fall kan det handla om aggressiva beteenden eller användande 
av droger och alkohol i hanteringen av svårigheter. Faktorer som ofta kan resultera i fängelse. 
Öppenhet och förmågan att hantera svårigheter som syftar till djupgående 
förändringsprocesser minskar vid hög stress och hälsoångest och istället aktiveras olika 
former av försvar (Edwards, Caplan, & Harrison, 1998), vilket tydligt påvisades bland intagna 
på anstalten, där de ökade fokusering på kroppssensationer, ohälsa och problem.  
 
Ur ett kriminalvårdsperspektiv har bland annat forskare som Lidberg och Eklund (2004) 
bringat betydelsen av stress till ytan och en undersökning har påvisat att de personer som 
upplevde ökad stress med ökade kortisolvärden under häktestiden också hade mer 
anpassningssvårigheter under hela sin verkställighet i fängelset. Det går då att tänka sig att 
också intagna som under fängelsetiden upplever en hög grad av stress, vilket medelvärden i 
denna undersökning påvisar, kommer att få ökade svårigheter med återanpassning till 
samhället än intagna som inte upplever höga stressvärden. I linje med detta resonemang 
påvisar också Mooney et al. (2007) resultat över samband mellan stress, impulsivitet och 
missbruk av droger. Genom ökade värden av stress över tid för intagna i denna form av 
livssituationer kan risken öka för att återfalla i drogmissbruk och kriminalitet. Brown, Amand 
och Zamble, (2009) hänvisar också till dynamiska samband mellan återfall i brott med bland 
annat faktorer som ökad stress, ökad problemfokusering och negativ affekt.  
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Frågeställning 3 

Hur stor del av variationen i hälsoångest som förklaras av stress testades med 
underdimensionerna från stresskalan. Resultatet tyder här på att irritationer, negativa 
känslolägen och upplevelsen av att inte ha någon kontroll förklarade 15 procent av variansen i 
den rapporterade hälsoångesten. För den andra underdimensionen som mäter (dålig)coping, 
(o)kontroll och (o)förutsägbarhet påvisades inget förklaringsvärde men trots att variabeln inte 
förklarar någon varians av hälsoångest betyder det inte att predicerbarheten ändå är otänkbar 
eftersom tröskeleffekter i korrelationsanalyserna har påvisat samband mellan låg hälsoångest 
och coping medan detta samband inte fanns för de intagna som uppvisade hög hälsoångest. 
Samma form av tröskeleffekt skulle då kunna uppträda även här. Samband eller orsaker till 
stress där intagna upplevde irritationer och negativa känslor samtidigt som de inte hade 
förmågan eller resurser att hantera dem kan handla om de inre ”triggers” som Furer et al. 
(2001) beskriver (se Figur 1) i den kognitiva-beteende orienterade modellen över hälsoångest 
vilket ligger till grund för ångest, rädslor och stress. Under dessa premisser riskerar personen 
att utveckla hälsoångest med kontrollbeteenden som ökade sjukmottagningsbesök, en 
utveckling som informationen från intagna i undersökningen också påvisar. Såväl teori som 
resultat i förevarande studie tyder på att det lättaste sättet att söka kontroll för att stilla ångest 
och rädslor är att se inåt och tolka inre skeenden och kroppssensationer, en copingmetod som 
också kan leda till en oro över att vara drabbad av eller sannolikheten över att drabbas av en 
allvarlig sjukdom. Kroppssensationer och inre skeenden misstolkas lätt i sammanhanget. 
Hälsoångest kan i detta avseende tolkas som att det är ett resultat av intagnas försök att få 
kontroll då miljön i andra avseenden saknar resurser för att minska upplevelser av stress och 
oro. Ett mer uttryckligt sätt att få kontroll är att leva ut aggressioner eller fientlighet vilket 
Sprague, Verona, Kalkhoff och Kilmer (2011) har påvisat i sin forskning för intagna som 
upplever höga nivåer av stress. Orsakerna är att stress enligt dessa forskningsresultat ligger till 
grund för en nedreglering av högre kognitiva funktioner och som ersätts av mer primitiva som 
aggressioner och fientlighet.  
 

Frågeställning 4 

Genom den fjärde frågeställningen undersöktes läkemedelsförbrukning av värk- och 
antiinflammatoriska mediciner men inget samband kunde påvisas med stress på förevarande 
anstalt och undersökning. Av den totala läkemedelsförbrukningen bland intagna i Sverige 
används olika former av värktabletter samt antiinflammatorisk medicin i högre grad än övriga 
mediciner (Kriminalvården, 2010) och den rapporterade ohälsan (Fogel, 1993; Lindquist & 
Lindquist, 1997) gäller vanliga stressrelaterade åkommor som problem med sömn, huvudvärk 
och infektionssjukdomar. Det går inte att uttala sig om några orsaksförhållanden och 
sambanden kan vara komplexa då det handlar om många olika läkemedel och många olika 
symtom och förhållanden att undersöka. Resultatet innebär endast att det inte framkommer 
några samband i denna undersökning och anstalt. Om sedan förbrukningen av dessa 
läkemedel ändå visar sig vara förhöjd så är det andra faktorer än stress som ligger till grund 
för en eventuellt påverkan eller association i förhållande till läkemedelsförbrukningen.  
 

Metoddiskussion 

En svaghet med skattningsbatterierna är att skalan som mäter hälsoångest (SHAI) inte är 
validerad i någon tidigare studie under svenska förhållande eller med en svensk översättning. 
Att ta med i beaktande var också att målgrupp för undersökningen har en allmänt lägre 
utbildningsnivå (Eriksson Gustavsson & Samuelsson, 2007) och består av en relativt större 
grupp individer med språk-, läs- och skrivsvårigheter, än ute i samhället, något som kan ha 
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inverkat på svaren i enkäterna i denna kontext. Indikationer om eventuella problem med 
språkförståelsen uppkom genom testgruppen för enkäterna. Flera ställde sig frågande till 
uttryck som kroppsliga sensationer och ett tydliggörande var nödvändig att tillföras i 
frågeställningarna. Den valideringsstudie som genomförts för PSS skalan av Eskin och Parr 
(1996) var endast baserad på 86 studenter vilket kan ses som en svaghet i sammanhanget då 
studenter ändå skiljer sig mycket från andra grupper i samhället och för den grupp 
förevarande undersökning riktar sig till. Den engelska versionen av PSS skalan är dock 
validerad genom en stor nationell studie i USA (Cohen & Williamson, 1988) och har även 
använts i en undersökning på en kvinnlig fångpopulation, med goda resultat (Mooney et al., 
2007). Valideringen av den engelska versionen stärker dock inte den svenska översättningen.  
 
Studien kom att endast omfatta 66 personer på en av landets anstalter. Den aktuella anstalten 
har också har en profilering som behandlingsanstalt vilket gör att generaliserbarheten bli 
ytterst begränsad. Anstalten rymmer 234 intagna men bortfallet av respondenter orsakades 
inte av en motvilja att svara på enkäterna utan det var istället andra omständigheter som den 
lokala beläggningen, förflyttningar och språksvårigheter vilket orsakade det stora bortfallet. 
Således kan man inte säga att det var en specifik grupp inom fångpopulationen som besvarade 
enkäterna vilket skulle ha kunnat förmedla en missvisande bild av hur intagnas livssituation 
med stress och hälsoångest ser ut. Resultatet antas trots bortfall vara väl representativt för hur 
situationen på anstalten ändå ser ut samt hur den kan vara även för andra anstalter av samma 
säkerhetsklass och med inriktning på behandling som förevarande anstalt profilerar sig med. 
Vid utdelningen av enkäterna kunde dock inte jag som undersökningsledare vara närvarande 
och således fanns ingen kontroll över vad som informerades vid detta tillfälle vilket kan tolkas 
som en svaghet i sammanhanget. Att jag som undersökningsledare inte var närvarande och 
förmedlade information om studien kan också ses en styrka, eftersom ingen information som 
skulle kunna påverka svaren till fördel för en uppskattad riktning i studien kunde förmedlas.   
 
Medelvärdet för stress och hälsoångest kan ha visat sig något missvisande då tio personer från 
anstaltens klosteravdelning inräknades i resultatet. Av den anledningen presenterades 
information för grupperna var för sig i metoddelen. Att denna grupp var med i beräkningarna 
kan ha kommit att påverka resultatet för coping, stress och hälsoångest i vissa hänseenden, 
något som kan ha minskat pålitligheten när det gäller generaliserbarhet av resultaten eller för 
slutsatser i vissa avseenden.  Å andra sidan kan det ha kommit att bli en styrka i 
undersökningen då resultatet pekar på att det går att minska utveckling av hälsoångest och 
stress och hur sambanden då ser ut att utvecklas. Det kan stärka predicerbarheten i 
undersökningen. En styrka i undersökningen är att sambanden beräknades med såväl 
korrelationsanalyser som multipel regressionsanalys, en kombination som ökar pålitlighet för 
resultatet. Än en gång visade sig dock det låga antalet respondenter vara en brist i 
undersökningen eftersom det begränsade möjligheten att genomföra regressionsanalyser för 
att kontrollera eventuella tröskeleffekter.  
 

Slutsatser 

Sammantaget löper ökad stress som en röd tråd bland gruppen intagna i undersökningen. 
Stress hade positivt samband med förhöjd hälsoångest och med en ökad belastning på 
sjukvården i form av ökad frekvens av besök och undersökningar. Utifrån tidigare forskning 
och sambanden i förevarande undersökning går det med viss försiktighet dra slutsatsen att 
stress triggar igång hälsoångest även i denna miljö. Resultatet visar också på hur viktig coping 
är för intagnas upplevelse av kontroll. En brist på copingstrategier, -fömåga och -resurser för 
att hantera vardagsproblem, negativa känslor och påfrestande livshändelser tenderar istället att 
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rikta fokus till inre skeenden, på kroppssymtom och över olika kroppssensationer för att 
uppnå någon form av kontroll. Att ta kontroll över hälsan och kroppens sensationer kan 
således uppnå en lindring av stress, oro, ångest och rädsla, om än tillfälligt. Genom att ökad 
stress nedregleras också en mängd högre tankefunktioner (Eriksen & Ursin, 2005) och 
människor tenderar att bli mer rigida i sitt tänkande och mer problemfokuserade, vilket 
reducerar möjligheter till de flesta former av positiva förändringsprocesser hos individen. 
Relevansen för det handlar om att stress och hälsoångest kan minska mottagligheten för 
exempelvis olika former av behandlingsinterventioner under en anstaltsvistelse vilket kan 
påverka såväl skötsamhet under verkställigheten som återfall i brott efter verkställighetens 
slut. Det handlar till slut ändå om att försöka förbättra intagnas mentala hälsa och livskvalitet 
och utifrån det lyckas åstadkomma förändringar.  
 

Framtida forskning 

Det finns en tydlig brist på forskning och undersökningar för denna kontext vilket bör leda till 
att större och mer omfattande studier genomförs för att kartlägga ”stressbilden” på landets 
olika typer av anstalter och avdelningar. Stress skulle kunna användas som en markör i många 
avseenden, hur klimatet på en anstalt förhåller sig eller hur mottaglig en behandlingsgrupp är 
för olika former av interventioner. Om det finns en oro, irritationer och ökad stress i en grupp 
så aktiverar det olika former av försvar, någon som försvårar och eller omöjliggör öppenhet 
till förändring och således företagna behandlingsinterventioner. Påverkan av stress kan 
komma att förbättra behandlingsresultat, påverka arbetsmiljön för personal och främst en väg 
att gå för att förbättra intagnas mentala hälsa och förmåga till (åter)anpassning. Det kan också 
minska oroligheter, irritationer och våld. För hälsoångest handlar det om att minska intagnas 
ofta överdrivna oro över den egna hälsan vilket tenderar att bidra till ökad belastning på 
sjukvårdens resurser. Stress och hälsoångest kan utvecklas och bli två viktiga markörer för 
hur människor upplever miljön men det kan också peka på viktiga förklaringar på många 
problem som uppstår. Det finns också stora ekonomiska vinster att göra i sammanhanget om 
det kan bidra till att minska återfall i brott och missbruk (Brown, Amand, & Zamble, 2009; 
Mooney et al., 2007)  men det kan också bli en ekonomisk faktor om det kan påverka 
misskötsamhet inne på anstalt och om det kan öka trivsel på arbetsplatsen för anställda, något 
som skulle kunna minska såväl sjukskrivningar som uppsägningar från dessa ansträngda 
arbetsplatser.      
 
Jag kan hoppas att denna studie om intagnas upplevelser av stress och hälsoångest genom 
påverkan från anstaltsmiljö och livssituationen kan de utrymme för liknande studier inom 
kriminalvården. Jag kan tycka att det finns mycket att vinna på kunskaper över hur miljön på 
en anstalt påverkar den mentala hälsan, beteenden och möjliga personlighetsförändringar. 
Möjliga undersökningsområden skulle kunna vara stressens påverkan på aggressioner, 
impulsivitet, anpassningssvårigheter, drogberoende och återfall i brott. En annan tanke som 
har kommit upp under arbetets gång är, hur viktigt är det för intagna att uppnå någon form av 
kontroll i sin annars okontrollerbara miljö och livssituation? Är det så viktigt att försöken att 
uppnå kontroll också kan utveckla ohälsosamma kontrollbeteenden och beteendestörningar? 
rent av självdestruktiva beteenden och aggressioner för att tillfälligt uppnå en viss kontroll 
och således lindring av stress, oro och rädsla. Förhoppningen är att denna studie skulle kunna 
fungera som en utgångspunkt för kommande studier i samma anda och att den kan ge uppslag 
till nya vägar att förändra miljö och förändringsarbete.  
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