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Sammanfattning 
 

Både nationella och internationella rapporter visar att depressioner har blivit vanligare under de 

senaste 50 åren, och att människor insjuknar i lägre åldrar än tidigare. Denna litteraturstudie 

undersöker och analyserar vilka sårbarhetsfaktorer som ökar risken att ungdomar etablerar 

depressiva symptom samt hur dessa faktorer interagerar för att göra ungdomar mer sårbara för 

depression. Genom ett systematiskt urval framkom tio vetenskapliga artiklar som tillsammans 

bildade det artikelunderlag på vilken analysen baserades. I resultatet identifieras tolv 

subkategorier som alla motsvarar sårbarhetsfaktorer som bidrar till ungdomsdepression. Dessa är 

dysfunktionella relationer, otrygg anknytning, negativa attributioner, negativa copingstrategier, 

känsligt temperament, låg självkänsla, arv, pubertetsinträde, kvinnligt kön, samt negativa 

livshändelser och psykiska påfrestningar. På grund av olika uppsättningar av sårbarhetsfaktorer 

är risken att utveckla en depression olika från ungdom till ungdom. I resultatet framkommer att 

sårbarhetsfaktorer interagerar på olika plan och tillsammans bidrar till förhöjd känslighet hos 

ungdomar. Trots kunskap om vilka sårbarhetsfaktorer som är mest betydelsefulla för 

ungdomsdepression samt ökad förståelse för interaktionsmönster dem emellan finns fortfarande 

svårigheter att precisera depressionsetiologin samt kartlägga övergripande mönster för exakt hur 

detta samspel går till. 
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1. Inledning 

Psykisk ohälsa är idag ett mycket uppmärksammat begrepp med stort omfång. Det innefattar allt 

mellan allvarliga psykiska störningar och lindrigare psykiska sjukdomstillstånd, till upplevelser 

av psykiska besvär som på olika sätt påverkar ens välbefinnande och dagliga liv (Vilkko-Riihelä 

& Laine, 2006). Psykisk ohälsa räknas i dag som ett av de större folkhälsoproblemen, 1993 

myntades begreppet DALY, Disability-Adjusted Life Year, som är ett mått på förlorat 

frisklevnadsår och minskad livskkvalitet under ett års tid till följd av sjukdom. När DALY-mått 

används visar det sig att psykisk ohälsa i allmänhet, och depressionsjukdomar i synnerhet, 

dominerar sjukdomslistorna i både industriländer och utvecklingsländer för individer i åldrarna 

15-44 (Theorell, 2012). I den nationella folkhälsoenkäten för 2012 uppgav 20 procent av 

kvinnorna och 14 procent av männen att de upplevde ett nedsatt psykiskt välbefinnande. I 

synnerhet yngre kvinnor i åldern 16–29 år, rapporterade en hög grad av psykisk ohälsa 

(Socialstyrelsen, 2013). 
 

Långt ifrån alla som är lider av psykisk ohälsa söker hjälp i vården, även om benägenheten att ta 

emot hjälp ökar successivt. Man kanske inte är medveten om att man mår dåligt, eller så drar 

man sig för att söka hjälp för att man skäms eller inte törs eller för att man ser sina besvär som 

något som hör livet till. För de allra flesta går enklare psykiska besvär, så som nedstämdhet, över 

på ungefär ett halvår. Men detta kan vara en mycket besvärlig period och det är viktigt att be om 

hjälp för att lindra effekterna av depressionen (http://www.1177.se). 

I och med individers ökade benägenhet att söka hjälp samt bättre kunskap bland vårdpersonal 

diagnostiseras psykiska sjukdomar i högre utsträckning idag än någonsin tidigare, och en av de 

vanligaste diagnoserna bland alla åldersgrupper är depression (Theorell, 2012). Allt fler 

människor upplever sig ha besvär med sänkt stämningsläge, och i takt med att nedstämdheten 

hos befolkningen ökar ställs högre krav på hälso- och sjukvårdens förmåga att upptäcka och 

behandla depressiva symptom. 
 

Sänkt stämningsläge är ett normalpsykologiskt fenomen, att dra gränsen mellan friskt och sjukt 

är därför inte alltid helt oproblematisk. För att vårdinsatser och diagnostisering skall kunna 

tydliggöras och förbättras krävs fördjupad förståelse för den komplicerade depressionsprofilen. 

Med ökad kunskap om bland annat utlösande faktorer, sjukdomssymptom och 

behandlingsmöjligheter kan man förbättra vården, samt mer framgångsrikt rikta insatser till 

riskgrupper och på så vis förhindra depressionens framfart (Socialstyrelsen, 2013).  

1.1 Bakgrund 

Ungdomar och depression 

Både nationella och internationella rapporter ser att sjukdomssiffrorna när det gäller depression 

ökar, speciellt inom gruppen ungdomar (Socialstyrelsen, 2013; Thorell, 2012). I och med 

puberteten insjuknar allt fler unga människor i depression och mer än var tjugonde tonåring, det 

vill säga 5–6 procent, lider idag av sjukdomen (Socialstyrelsen, 2010). Detta innebär alltså att en 

eller två elever per klass känner nedstämdhet eller lider av depressiva symptom. Egentlig 

depression drabbar cirka fyra gånger fler flickor än pojkar, och det är vanligt att personen också 

har andra psykiska tillstånd och kroppsliga sjukdomar. Epidemiologiska studier från stora delar 
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av världen (Europa, USA och Australien) visar att depressioner har blivit vanligare under de 

senaste 50 åren, och att människor insjuknar i lägre åldrar än tidigare (Socialstyrelsen, 2010). 
 

Man kan få en depression oavsett hur gammal man är, men depressioner visar sig på olika sätt i 

olika åldrar. Diagnoskriterierna för depression i DSM-IV indikerar att strukturen och 

grunddragen i ungdomsdepression till stor del liknar depressionsprofilen hos vuxna. Forskning 

har dock kunnat påvisa att skillnader ändå finns. På grund av att man i ungdomsåren genomgår 

en kognitiv, social, biologisk och emotionell mognad påverkas man således av andra 

sårbarhetsfakorer än vuxna. (Cicchetti et al., 1998). Ett barn eller en tonåring som har en 

depression kan inte förstå och uttrycka sina känslor och tankar på samma sätt som en vuxen, och 

därför skiljer sig tecken på depression delvis mellan unga och vuxna. Det pågår också en 

biologisk revolution i en tonårings kropp som dels påverkar humöret och dels bidrar med 

förändringar som kan kännas svåra att hantera. Puberteten är också en sårbar fas eftersom 

tidigare, obearbetade känslor kan komma upp till ytan i samband med den kognitiva mognaden 

(M. Levander & Sabelström Levander, 2008). En annan av skillnaderna är att barn och 

tonåringar som är deprimerade inte alltid blir märkbart nedstämda. De kan i stället ha mer av 

andra besvär, till exempel vara irriterade och arga, ha svårt att tänka och koncentrera sig, sakna 

energi, ha svårt att äta, sova sämre eller ha ont någonstans (Vilkko-Riihelä & Laine, 2006). Att 

känna sig ledsen och nedstämd ibland är vanligt och kan ses som en del av livet, för både unga 

och vuxna. En kris eller sorg, till exempel att någon som står en nära dör eller att en pojkvän 

eller flickvän har gjort slut, kan mycket väl utlösa känslor av nedstämdhet. Genetiska 

förutsättningar, livserfarenheter och relationer samverkar och gör den unge mer eller mindre 

känslig. En del unga blir alltså deprimerade för att livet farit hårt fram med dem, medan andra 

kan må dåligt trots att ”ingenting” hänt, åtminstone ingen tydlig yttre omständighet 

(http://www.1177.se).  
 

Grundregeln är därför att man inom hälsovården bör vara mycket uppmärksam eftersom 

ungdomsdepression kan se ut på så många olika sätt, och dessutom är så åtskild från depression 

hos vuxna. Diagnosen depression bör övervägas mycket tidigt ifall misstanke finns. Missar man 

depressionssymptom hos en ung pojke eller flicka kan det medföra oförsvarliga konsekvenser. 

Depression är nämligen starkt kopplat till förhöjd suicidrisk och om man missar en 

depressionsdiagnos kan man därmed göra en slarvig suicidriskbedömning, och på så vis i värsta 

fall misslyckas i att förhindra ett eventuellt självmordsförsök. (S. Levander, 2008)  

Psykisk ohälsa och depression 

Det kan vara svårt att som närstående veta om en tonåring lider av depression, då det kan finnas 

svårigheter för dem att känna och förklara hur de mår. Symptom på depression kan bara vara en 

övergående nedstämdhet men kan också vara något som möjligtvis utvecklats till en egentlig 

depression. En depression innebär att man har besvär nästan hela tiden, i minst ett par veckor 

(Vilkko-Riihelä & Laine, 2006). En egentlig depression anses påverka den unga personens 

funktionsförmåga hemma, i skolan och bland kamrater, i större eller mindre utsträckning 

beroende på svårighetsgrad. Samsjuklighet med såväl andra psykiska sjukdomar som kroppsliga 

sjukdomar är också vanligt förekommande (http://www.1177.se). En depression brukar 

betecknas som lätt, medelsvår eller svår, beroende på i vilken utsträckning tonåringen kan 

fungera som han eller hon brukar. 
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Vid ett lätt tillstånd av depression är symptomen milda och övergående med viss eller tillfällig 

påverkan på den unges funktionsförmåga. Sinnesstämningen är måttligt men stadigt sänkt, och i 

vissa fall även pessimistisk (Vilkko-Riihelä & Laine, 2006). Lätta depressionstillstånd kan även 

likställas med nedstämdhet, ett känslotillstånd präglat av oro, ledsamhet och hopplöshet. Många 

visar inte en förändring utåt, trots att tankeinnehållet ofta cirkulerar kring att man är misslyckad, 

och det är vanligt att man inte riktigt lever med i tillvaron. Man har kanske inte lust eller 

motivation att ta sig an något och sömnen är inte som vanligt, oftast vaknar man tidigt och det är 

svårt att komma igång med dagens aktiviteter (http://www.psykologiguiden.se). För vissa blir 

depressionen eller nedstämdheten inte allvarligare än så här, men det finns även risk att en lätt 

depression utvecklas till ett svårare tillstånd.  
 

Vid medelsvåra tillstånd är symptomen fler och mer varaktiga. Den sänkta sinnesstämningen är 

mer påtaglig, och andra närstående märker den lätt. Vid en medelsvår depression kan man inte 

riktigt sköta skolan eller sitt vardagsliv, och motivationsbrist på flera livsarenor är vanligt 

(http://www.1177.se). Symptomen kan här yttra sig i långsamma förändringar i den unges 

beteenden, t.ex. ett successivt minskat deltagande i socialt umgänge och vardagliga aktiviteter, 

sämre resultat än vanligt på prov och sjunkande betyg i skolan (M. Levander & Sabelström 

Levander, 2008). 
 

Vid svårt tillstånd är tankeinnehållet hos ungdomar däremot tydligare präglat av självförakt och 

känslan av att omvärlden är ond eller meningslös och att framtiden är utan hopp (Socialstyrelsen, 

2010). Självförebråelser om att man är svag och dålig är vanligt förekommande och det kan vara 

svårt att besluta sig för att gå upp, äta, göra läxor och så vidare. Aptitlöshet samt minskad eller 

ökad vikt är också vanligt förekommande (M. Levander & Sabelström Levander, 2008). Sömnen 

kan i sin tur vara mycket påverkad, den unge vaknar kanske tidigt och ligger då i svår vånda och 

kan inte se någon utväg ur sin situation. Att träffa nya personer kan kännas jobbigt, och livet 

upplevs över lag som en plåga. Funktionsförmågan är påtagligt nedsatt, vilket givetvis medför 

stora svårigheter i vardagen. Det finns en ökad risk för självmordshandlingar, för gradvis 

försämring med ytterligare funktionsnedsättning samt för lång varaktighet (http://www.1177.se).  
 

Vid lätt depression kan alltså tonåringen ofta fungera socialt och praktiskt, trots att han eller hon 

mår dåligt. En medelsvår depression innebär att det har blivit svårt att klara av skola och 

relationer med familj och vänner. Vid en svår depression fungerar tonåringen inte längre som 

vanligt utan kan bli helt innesluten i sig själv och kan inte äta eller sova normalt (Socialstyrelsen, 

uå). 

Sårbarhet 

Det finns ingen enkel förklaring till varför vissa ungdomar utvecklar depression. Vanligen beror 

det på en kombination av olika sårbarhetsfaktorer, som tillsammans gör den unge mer känslig. 

När det gäller depression brukar man till exempel prata om att arv och miljö samverkar. 

Människor ärver dock inte depressionen i sig, utan snarare en sårbarhet för att utveckla 

sjukdomen. Alla människor är också olika sårbara för stress, och det är sedan tidigare kännt att 

den genetiskt medfödda sårbarheten på olika sätt interagerar med påfrestningar i den unges 

närmiljö (M. Levander & Sabelström Levander, 2008). Ofta är de som drabbas av depression 

känsligare för motgångar och stress. Den utlösande faktorn kan alltså vara en medfödd 

känslighet, men det kan också bero på svåra upplevelser tidigt i livet eller på att man länge haft 

det jobbigt, till exempel med mycket bråk och konflikter i familjen eller med kamrater. Miljön, 
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det vill säga familj, skola och människor som finns runt omkring en, har en stor betydelse för hur 

väl man klarar motgångar. En trygg och stabil familj kan göra att man, trots en medfödd 

sårbarhet, inte lika lätt drabbas av depression (http://www.1177.se). En sårbar person kan alltså 

utveckla en depression på grund av ”normala” påfrestningar, medan en mindre sårbar person kan 

tåla en svår traumatisering utan att bli deprimerad. Psykologisk sårbarhet beskrivs därmed som 

en uppsättning övergripande egenskaper relaterade till människans psykosociala utveckling, en 

sårbar människa utmärks främst av en oförmåga att på ett konstruktivt sätt handskas med inre 

och yttre konflikter och har en oförmåga att uppfatta och verbalisera känslor. (Theorell & Sivik, 

1995) 
 

I viss litteratur särskiljer man dock mellan utlösande faktorer och sårbarhetsfaktorer. En 

utlösande faktor kan vara något som plötsligt inträffar och sätter igång en depression, medan en 

sårbarhetsfaktor är något som funnits med i individens liv en längre tid och som ökar risken för 

att insjukna i depression (M. Levander & Sabelström Levander, 2008). Utlösande och plötsliga 

faktorer som inträffar, exempelvis en förälders död, kan vara svåra att förutspå och påverkar ofta 

den unge väldigt negativt. Ungdomar med ett gott socialt skyddsnät kan ändå hantera plötsliga 

förändringar i livet och händelsen bör därmed inte nödvändigtvis utlösa en depression. Om den 

unge däremot sedan tidigare är utsatt för en mängd sårbarhetsfaktorer kan mötet med en 

utlösande faktor medföra förödande konsekvenser för dennes psykiska hälsa. Sårbarhetsfaktorer 

kan alltså uppmärksammas och bearbetas med olika former av insatser, både från närstående 

vuxna samt professionella, med målsättningen att skydda den unge och göra denne mer 

motståndskraftig om en utlösande faktor skulle dyka upp. Med dagens kunskap vet man att det är 

många olika faktorer som bidrar till att människor insjuknar i depression, utöver det kan 

kompositionen av sårbarhetsfaktorer variera från person till person. Denna komposition av 

sårbarhetsfaktorer har sedan ett direkt inflytande på hur man hanterar och tar sig igenom 

oväntade och negativa händelser under livets gång (M. Levander & Sabelström Levander, 2008). 

Avgränsning 

Då depression är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i västvärlden och ungefär en fjärdedel 

av alla män och hälften av alla kvinnor någon gång i livet blir deprimerade, anses depression 

vara en folksjukdom (http://www.who.int). Vanlig nedstämdhet är ännu vanligare och drabbar de 

flesta människor någon gång i livet. Depressionernas omfattning ökar dessutom hela tiden, 

speciellt bland yngre människor (M. Levander & Sabelström Levander, 2008). Den kunskap vi 

har idag om depression är väldigt bred, men tyvärr även väldigt enkelriktad. Mycket information 

finns att tillgå om depressionetiologin för vuxna, men frågetecken finns ännu när det gäller 

kunskap om bakomliggande orsaker för depression bland ungdomar. Vetskapen om och 

förståelsen för ungdomsdepression går helt enkelt inte framåt i samma takt som 

depressionssymptomen hos dagens ungdomar, och därmed riskerar vi halka efter när det gäller 

preventiva åtgärder och behandlingsalternativ.  
 

En stor del av dagens sociala arbete kräver professionella med psykosocial kompetens, vilket 

innebär att man ser hela människans funktion i förhållande till dennes livssituation och livsmiljö. 

Vi vet idag att deprimerade ungdomar påverkas såväl i sin sociala, kognitiva och emotionella 

mognad, samt i deras personlighet och utveckling så till vida att deras vuxna liv försvåras på 

många livsarenor (M. Levander & Sabelström Levander, 2008). Depression medför svårigheter 

att behålla ett arbete eller klara av en utbildning, vilket därigenom påverkar personens framtida 

ekonomi. Förmågan att upprätthålla relationer och skapa sociala kontakter blir också lidande, 

http://www.who.int/
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vilket har en direkt inverkan på individens livskvalitet. Psykisk ohälsa i allmänhet, och 

depression i synnerhet, är tätt sammanknutet med många former av utsatthet. 
 

Med underlag i det aktuella kunskapsfältet kan man alltså se att man inom människovårdande 

professioner behöver lära sig mer, speciellt när det gäller depression i ungdomsåren. Det hjälper 

visserligen att ha god kännedom om hur symptomen tar sig uttryck för ungdomar, samt hur man 

på bästa sätt behandlar olika former av ungdomsdepression. Men en av de viktigaste 

byggstenarna för att kunna uppmärksamma riskgrupper, rikta insatser och därmed helt förebygga 

depressionens framfart i de yngre generationerna, är att känna till vilka sårbarhetsfaktorer som 

har störst inflytande på ungdomar och samt hur de samverkar för att göra ungdomar så känsliga. 

1.2 Syfte 

 

Vårt syfte är att med hjälp av litteratur undersöka och analysera vilka sårbarhetsfaktorer som 

ökar risken att ungdomar etablerar depressiva symptom samt hur dessa faktorer interagerar för 

att göra ungdomar mer sårbara för depression.  

2. Metod 

 

I den här delen av uppsatsen presenteras arbetets metod och tillvägagångssätt. Nedan redogörs 

för studiedesignen och dess kännetecken, efter det presenteras särskilda inklusions- och 

exklusionskriterier. Sedan följer en redogörelse för urvalet samt bearbetning av data. Här 

beskrivs användningen av sökord och databaser, samt kritisk granskning av artiklarnas kvalitet 

och bortfall. Vi presenterar tabeller över artikelurvalet samt för själva analysen. Slutligen 

redovisas begränsningar i artikelanalysen, etiska reflektioner och arbetsfördelningen samt 

ansvarsfördelningen. 

2.1 Studiedesign 

För att närma oss problematiken med ungdomsdepression har vi valt att göra en litteraturstudie, 

eftersom att den metoden ger oss en möjlighet att förmedla den kunskap som finns inom ett 

specifikt område, i detta fall ungdomsdepression. Uppsatsen baseras på data från primärkällor, 

det vill säga redan publicerade vetenskapliga forskningsartiklar skrivna av den person som utfört 

undersökningen (Mitchell & Jolley, 2013). Litteraturstudier kan utföras på två sätt, antingen som 

en forskningsöversikt med fokus på att kritiskt granska och inventera de frågeställningar och 

metoder som använts för att närma sig ett fenomen, eller som en kunskapsöversikt där fokus 

ligger på att inventera och sammanställa resultat från tidigare forskning med syftet att besvara en 

forskningsfråga (Blidgård & Tielman, 2007). Denna uppsats bygger på den sistnämnda. Med 

hjälp av denna typ av metod ämnar vi sammanställa redan befintlig forskning inom vårt 

intresseområde ungdomsdepression för att kunna besvara vårt syfte.  
 

Eftersom vi valde att undersöka ett fenomen med väldigt brett kunskapsomfång och många olika 

infallsvinklar ansåg vi att det var mest lämpligt att göra en litteraturstudie. När man vill upptäcka 

större mönster kan det vara svårt att genom enkät eller intervju med enstaka eller ett par 

forskningsdeltagare uppnå samma omfattning i resultatet. Att kontinuerligt göra 

kunskapsöversikter ger dessutom forskare möjlighet att stanna upp och konstatera vad man vet i 
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nuläget, vilket kan fungera väldigt konstruktivt. Man kan då lättare upptäcka nya mönster samt 

se var kunskapen brister, och därmed har man möjlighet att rikta forskningen ytterligare.  

2.2 Inklusion och exklusion 

Innan den systematiska litteratursökningen påbörjades bestämdes inklusions- och 

exklusionskriterierna som skulle påverka artikelurvalet. Av de artiklar som inkluderades krävdes 

hög kvalitet, med andra ord krävdes att de var peer reviewed det vill säga artiklar som är noga 

granskade och håller vetenskaplig standard. Utöver det skulle artiklarna vara publicerade mellan 

åren 2000-2013, finnas tillgängliga i fulltext, följa forskningsetiska principer samt behandla 

ungdomsdepression och sårbarhetsfaktorer. Givetvis krävdes även att de artiklar som 

inkluderades stämde överens med uppsatsens syfte. 
 

Artiklar publicerade innan år 2000, och som behandlade barn- eller vuxendepression eller inte 

nådde upp till kvalitetskraven exkluderades. Även artiklar med liten relevans för studien 

exkluderades, exempel på sådana artiklar är de som handlar om sårbarhetsfaktorer för depression 

men inte specifikt behandlat ungdomar. Utöver det har även artiklar som på ett otydligt sätt hållt 

sig till etiska forskningsprinciper uteslutits. 
 

De sökord vi använde var Adolescent Depression, Adolescence, Depression, Risk factors, 

Predictors, Pathways, Vulnerability factors, Vulnerability, Causes och Mediation.  

2.3 Urval 

För att besvara frågeställningarna och syfte valdes vetenskapliga artiklar ut systematiskt vid 

litteratursökningen. Först gjordes en generell sökning på bibliotekets databas vid Umeå 

Universitet för att få en mer överskådlig bild av vad som fanns publicerat inom det valda 

området. Därefter söktes de egentliga artiklarna i databaserna Ebesco, PsychINFO och 

SocINDEX. Dessa databaser valdes på grund av att deras artikelförråd innehåller ämnen som 

tangerar det vetenskapliga område som var av intresse för uppsatsen. 
 

Med hjälp av tidigare formulerade riktlinjer och sökord framkom ett stort antal träffar. 

Genomläsning av abstract gjordes för 46 artiklar och utifrån dem plockades sedan 17 ut för 

genomgång i fulltext. Det föll sig naturligt att 8 av dessa skulle exkluderas på grund av att de inte 

uppfyllde kraven för inklusion. De 9 resterande artiklarna godkändes och plockades med i 

artikelunderlaget. Efter det gjordes en sekundärsökning i referenslistorna till de 9 utvalda 

artiklarna. Denna sökning byggde på samma inklusionskriterier som den egentliga sökningen via 

databas. Denna sökning gav oss sedan 6 relevanta artiklar, varav endast en uppfyllde alla 

inklusionskriterier. Denna artikel fick komma att utgöra den sista och tionde artikeln i vårt 

artikelunderlag. Bland träffarna i både den egentliga sökningen samt sekundärsökningen valdes 

alltså 10 artiklar ut baserat på inklusionskriterierna, dessa artiklar utgör grunden för uppsatsens 

analys (se Bilaga 1.). 
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Tabell 1. Sammandrag över urvalsförfarandet 

 

Datum för 

sökning: 
Databas: Sökord: Antal träffar: Antal lästa 

abstract: 
Antal lästa 

artiklar i full 

text: 

 Antal utvalda 

artiklar: 

2013.10.07 SocINDEX Adolescent 

Depression + Risk 

Factors + 

Predictors 

72 5 2  1 

2013.10.07 PsycINFO Depression 

Adolescence + 

Mediation + Risk 

Factors 

9 2 1  1 

2013.10.07 PsycINFO Adolescent 

Depression + 

Predictors + Risk 

Factors 

262 8 3  2 

2013.10.09 PsycINFO Depression + 

Adolescence + 

Causes 

  91  4 1  1 

2013.10.07 Ebesco Adolescent 

Depression + 

Vulnerability + 

Pathways 

  35 6 2  1 

2013.10.09 SocINDEX Adolescent 

Depression + 

Vulnerability 

Factors 

  25 11 4  2 

2013.10.11 Ebesco Depression + 

Adolescence + 

Mediation 

  242 8 3  1 

2013.10.11 Referens-

listan till en 

redan utvald 

artikel 

Adolescent 

Depression 
   6 2 1  1 

    =46 =17 =10 

 

 

Fokus låg på att hitta ett brett urval av artiklar som i sina resultat genererade mångsidig, 

intressant och framför allt relevant kunskap för just vårt syfte. De omsorgsfullt utformade 

exklusionskriterierna resulterade i att många artiklar med intressant innehåll föll åt sidan, vilket i 

värsta fall kan ha resulterat i att analysen som kommer från artikelunderlaget inte täcker in och 

behandlar all information och kunskap som finns i ämnet på ett helt optimalt sätt.  
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2.4 Metod för analys 

 

De 10 artiklarna som valdes ut lästes upprepade gånger i fulltext för att nå god förståelse för 

deras innehåll. För att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar gjordes en manifest 

innehållsanalys av de valda artiklarnas resultat. En manifest innehållsanalys innebär att man tar 

fasta på och bygger analysen på textens faktiska innehåll, det vill säga den information som är 

tillgängligt för samtliga som läser artiklarna (Friberg, 2012). De delar av materialet som hörde 

samman med uppsatsens syfte plockades ut och sorterades i 12 olika subkategorier. Därefter 

förenades dessa utifrån sammanhang och samlades ihop under lämpliga huvudkategorier. 
 

Tabell 2. Slutprodukten av analysförfarandet (utgående från denna struktur kommer uppsatsens 

resultatdel byggas upp) 

 

Huvudkategorier: Subkategorier: 

Interpersonella relationer Dysfunktionellarelationer 
Otrygg anknytning 

 

Kogntitiva funktioner Negativ attribution 
Negativa coping strategier 

 

Personlighet Känsligt temperament 
Låg självkänsla 

Biologiska faktorer Arv 
Pubertsinträde 
Kvinnligt kön 

Stressorer Negativa livshändelser 
Psykiska påfrestningar 

Interaktionsmönster mellan sårbarhetsfaktorer Arv - Anknytning - Kognition - Självkänsla 
Temperament - Kognition - Stressorer  
Pubertet - Kön - Självkänsla - Stressorer 
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Trots att den grundläggande analysen gjordes i studiens initialfas, har vi under arbetets gång vid 

flera tillfällen återgått till artiklarna, och därmed arbetat med analysen av artikelunderlaget 

parallellt med skrivprocessen. De utvalda vetenskapliga artiklarna analyserades alltså under 

upprepade gånger utifrån syftet, för att försäkra oss om att vi inte gick miste om relevant 

information.  

2.5 Begränsningar i artikelanalysen 

 

Att analysera och sammanställa den kunskap som idag finns angående sårbarhetsfaktorer 

kopplade till ungdomsdepression är inte helt utan begränsningar. Genom artikelurvalet har 10 

artiklar hittats, som speglar en del av det kunskapsläge som finns idag. Vi är medveten om att det 

finns risk att vi missat intressanta artiklar på grund av otillräcklig sökning eller frånvaro av 

relevanta sökord. Därför bör man vara medveten om att ytterligare kunskap kan finnas, även om 

den inte redogörs för i denna studie. 
 

Samtliga artiklar är skrivna på engelska, och innehåller därmed begrepp och terminologi som 

inte alltid har en likvärdig översättning till svenska. Ett begrepp som ofta återkommit i artiklarna 

är det engelska ordet “peer”, vilket med direkt översättning är “jämnlike”. I artiklarna används 

dock ordet peer som ett begrepp som beskriver nära vänner, så som kompisarna i skolan eller på 

fritiden. Vi har därför använt oss av översättningen "vänner”, eftersom vi anser att den 

översättningen bättre speglar vad artiklarna menar när det pratar om peers. Utöver det ser man att 

kunskapsgrunden innehåller en del olika uppfattningar om vissa saker, exempelvis definieras 

ungdomar som allt från 7 år och ända upp till 19 beroende på artikel. I vår uppsats har vi dock 

avgränsats oss till depression hos ungdomar och har valt att använda den medicinska 

definitionen, det vill säga 13-19 år, som även är förknippat med tonårstiden 

(http://www.1177.se). På grund av att vi exkluderat barn från vår studie har vi därmed inte 

beaktat den information som kommit upp i artiklarna angående depression i barndomen, och inte 

heller analyserat statistik som berör den åldersgruppen.  

Enligt vår uppfattning undersöker artiklarna nedstämdhet och depression av lätt eller medelsvår 

grad. Med tanke på att forskningsdeltagarna i artiklarna fortfarande går i skola och utför normala 

aktiviteter på fritiden utesluter vi därmed att de lider av en svår form av depression. Utöver det 

använder sig merparten av författarna av en begreppsdefinition som matchar vår definition av lätt 

eller medelsvår depression. 

2.6 Artiklarnas kvalitet 

 

Artikelunderlaget bygger på 10 orginalartiklar, varav 8 är av kvantitativ ansats med olika sorters 

enkätstudier, utförda antingen i en omgång eller i två. Det innebär att man först gjort en 

enkätundersökning för att sedan, mellan 6-12 månader senare följt upp den med en ny enkät, och 

därmed upptäckt förändringar eller mönster. Vissa av dessa enkäter har varit riktade enbart till 

ungdomarna medan en del har varit utdelade till både ungdomar samt deras föräldrar. Den 9:e 

artikeln var baserad på en kvalitativ ansats, där intervjuer gjorts antingen i ett möte med 

ungdomar på tu man hand, via telefon, eller via internet. Den 10:e artikeln i underlaget var 

uppbyggd som en litteraturstudie.  
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Samtliga artiklar i underlaget har efter granskning ansetts ha god kvalitet. Deras metoder har 

hållit hög intern validitet och resultaten har i allmänhet varit generaliserbara till andra 

ungdomsgrupper och nationaliteter. 

2.7 Etik 

 

På grund av att metoden i denna studie består av en systematisk litteraturstudie har vi inte ställts 

inför några direkta forskningsetiska problem i samband med det egna arbetet, dock bör man 

understryka vikten av att i samband med litteraturstudier göra etiska överväganden vid 

urvalsprocessen och presentationen av resultatet. Det är viktigt att välja ut studier som har 

erhållit tillstånd från en etisk prövningsnämnd i respektive land, där noggranna etiska 

överväganden genomförts innan forskningstillstånd getts. I den här studien redovisas resultat och 

innehåll från samtliga artiklar i underlaget, och alla de i studien ingående artiklarna har 

inkluderats med beaktande av nämnda etiska aspekter. Avsikten i denna studie har med tanke på 

forskaretiken varit att presentera resultatet på ett objektivt och korrekt sätt (Kalman & Lövgren, 

2012). Vi har varit uppmärksamma i vår analys och medvetet försökt undvika att snedvrida eller 

omvandla innehållet i artiklarna. Avsikten var inte att skriva av innehållet i texterna, utan snarare 

att sammanställa den kunskapsgrund som finns i ämnet idag, försöka undersöka gemensamma 

resultat i artikelunderlaget och därmed upptäcka underliggande strukturer i etiologin för 

ungdomsdepression.  

2.8 Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen har var jämt fördelad mellan författarna till uppsatsen, trots att största delen 

av arbetet skett från olika orter. Kontinuerlig kontakt har hållits via användning av Google Docs, 

Skype och andra medier på internet. För att arbetsgången skulle få en tydlig struktur delades 

arbetsbördan upp, och i initialskedet av skrivprocessen har vi arbetat med olika delar av texten. 

Mia har haft övergripande ansvar för metodkapitlet, 3.2, 3.3 och 3.6 i resultatet samt 4.1 och 4.2 i 

diskussionen. Anneli har ansvarat för inledningen, 3.1, 3.4 och 3.5 i resultatet samt 4.3 och 4.4 i 

diskussionen. Utöver det har Mia sammanställt tabell 1, figur 1 samt bilaga 1 och Anneli har 

sammanställt tabell 2. Dock har båda två tillsammans diskuterat fram innehåll i tabeller, figur 

och bilagan. Anneli har ansvarat för referenser i löpande text samt sammanställning av 

referenslistan. Under hela arbetet har vi dock hjälpt varandra med samtliga delar, haft flitig 

kontakt och stöttat varandra på ett konstruktivt sätt. Mot slutet av skrivprocessen har vi kritiskt 

granskat varandras textinnehåll, hjälpt till att förbättra textens flyt samt korrekturläst efter 

stavfel. Båda författarna har läst igenom samma litteratur, närvarat vid samtliga 

handledningstillfällen och bidragit till arbetets framfart på ett mycket målmedvetet sätt. 

3. Resultat 

 

Resultatet som redovisas i uppsatsen baseras på ett artikelunderlag på totalt tio artiklar. I dessa 

artiklar återfinner man en litteraturstudie, samt studier med kvantitativ och kvalitativ ansats. I 

artiklarna som analyserats har ett antal subkategorier identifierats, och samlats under 

huvudkategorier som är övergripande för uppsatsen. Huvudkategorierna består alltså av de 

sårbarhetsfaktorer som noterats i artikelunderlaget och som anses vara direkt avgörande för 

depressionssymptom eller som anses göra ungdomar mer benägna att utveckla nedstämdhet och 

depression. Dessa är interpersonella relationer, kognitiva funktioner, personlighet, biologiska 
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faktorer samt stressorer. Huvudkategorierna fungerar som rubriker i resultatdelen. I slutet av 

resultatdelen har vi samlat all information från artikelunderlaget som berör interaktionsmönster 

mellan de sårbarhetsfaktorer som tagits upp, och knyter därmed ihop analysen med att redogöra 

för hur underlaget beskriver dynamiken i depressionsetiologin.  

3.1 Interpersonella relationer 

 

En social relation beskrivs som ett mellanmänskligt förhållande, ett utbyte av något slag som 

finns mellan två eller flera parter (Garber & Flynn, 2001). En social relation ses normalt som en 

koppling mellan två individer, som ett romantiskt eller intimt förhållande, eller ett förälder-barn 

förhållande (Vilkko-Riihelä & Laine, 2006). Personer i en relation tenderar att påverka varandra 

på en mängd olika sätt, bland annat genom att de delar varandras tankar och känslor. I 

artikelunderlaget betonas vid flera tillfällen den förödande effekt negativa relationer kan ha för 

ungdomar, samt hur brist på känslomässig närhet, socialt stöd och trygghet kan komma att 

fungera som en betydande sårbarhetsfaktor (Muris, Schmidt, Lambrichs & Meesters, 2001). I 

artikelunderlaget har två subkategorier identifierats, relationer och anknytning. Under 

subkategorin relationer beskrivs de enligt artiklarna mest betydelsefulla relationerna man har i 

ungdomsåren samt deras inflytande på den unges hälsa, och under subkategorin anknytning 

skildras förklaringsmodeller med koppling till anknytningsteorin. 

Dysfunktionella relationer 

En övervägande stor del av den unges tid spenderas hemma med familjen eller ute bland vänner. 

Dessa två sociala arenor kan därför anses innehålla de mest inflytelserika relationerna när det 

gäller den unges psykosociala hälsa och utveckling (Auerbach & Ringo, 2012; Karevold, 

Roysamb, Ystrom & Mathiesen, 2009). Familjen i allmänhet, och föräldrar i synnerhet, fungerar 

för många som en trygg bas, en säkerhet i vilken man kan falla tillbaka när man möter 

svårigheter i livet (Margolese, Markiewicz & Doyle, 2003) Olyckligtvis finns det en del som inte 

har denna trygghet som är så viktig under ungdomsåren, och dessa ungdomar beskrivs vid flera 

tillfällen som extra sårbara för att utveckla nedstämdhet (Bouma, Ormel, Verhulst & Oldehinkel, 

2007; Margolese, et al., 2003). 
 

Det framkommer i flera artiklar att ungdomar är extra sårbara för depression om det i deras liv 

förekommer kronisk familjeproblematik präglad av negativ uppfostran samt låga nivåer av 

socialt stöd. Brist på uppskattning och omsorg samt känslomässig frånvaro från föräldrarnas sida 

har även bevisats ha negativa konsekvenser för den unges utveckling och hälsa (Auerbach & 

Ringo, 2012; Garber & Flynn, 2001; Macphee & Andrews, 2006; Muris, et al., 2001). Flera 

artiklar påstår därmed att familjekonflikter, allt mellan vardagliga dispyter till större 

familjeproblematik, är en av de viktigaste och mest betydelsefulla sårbarhetsfaktorerna när det 

gäller att predicera ungdomsdepression (Auerbach & Ringo, 2012; Bouma, et al., 2007; Garber 

& Flynn, 2001; Karevold, et al., 2009; Macphee & Andrews, 2006). Artiklarnas resultat visar 

alltså tydligt att konflikter mellan den unge och dess föräldrar kan leda till nedstämdhet, som 

slutligen kan övergå till en egentlig depression (Auerbach & Ringo, 2012; Muris, et al., 2001). 

En förälder som själv upplever mycket stress kan ha svårt att orka med föräldraskapet, och 

kanske inte alltid har förmågan att vara känslomässigt närvarande. Om en vuxen är upptagen av 

sin egen oro kan denne vara oförmögen att ge den unge trygghet och stöd. Det framkommer 

också att dålig kommunikation och ömhet inom familjen kan leda till att föräldrar inte lägger 

märke till de svårigheter som den unge genomgår, eller inte har förmågan att diskutera och reda 

http://proxy.ub.umu.se:13117/search?facet-author=%22Judy+Garber%22
http://proxy.ub.umu.se:13117/search?facet-author=%22Cynthia+Flynn%22
http://sv.wikipedia.org/wiki/Samlevnad
http://proxy.ub.umu.se:13117/search?facet-author=%22Judy+Garber%22
http://proxy.ub.umu.se:13117/search?facet-author=%22Cynthia+Flynn%22
http://proxy.ub.umu.se:13117/search?facet-author=%22Judy+Garber%22
http://proxy.ub.umu.se:13117/search?facet-author=%22Cynthia+Flynn%22
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ut problemen när de uppstår (Bouma, et al., 2007). Familjekonflikterna i sig bör därmed inte 

alltid vara den största boven i dramat, utan i majoriteten av fallen är det familjens sätt att hantera 

dem som kan medföra en förhöjd sårbarhet (Muris, et al., 2001).  
 

Man poängterar också att en individ börjar skapa relationsmönster i mötet med människor direkt 

efter födseln, och att dessa mönster oftast uppkommer just inom familjen. Där får den unge 

erfarenheter om hur mellanmänskliga möten går till och de schematiska modeller som uppstår i 

kontakten med familj och släkt appliceras också på andra typer av relationer senare i livet 

(Margolese, et al., 2003; Millings, Buck, Montgomery, Spears & Stallard, 2012). Därför drar 

man i flera artiklar slutsatsen om att ungdomar som vuxit upp i problematiska hemförhållanden 

med förhöjda nivåer av familjerelaterad stress kanske inte lyckats etablera välfungerande 

modeller över hur en positiv relation skall se ut, och därför riskerar den unge att utveckla 

bristfälliga psykosociala förmågor som sedan kan gå ut över framtida relationer, så som 

klasskamrater, pojk- och flickvänner samt kollegor (Auerbach & Ringo, 2012; Millings, et al., 

2012).  
 

I en av artiklarna har författarna sett att ungdomar med bristfälligt stöd från föräldrarna ofta 

utvecklar depression under den senare delen av tonåren, medan brisfälligt stöd från jämåriga och 

känslan av utanförskap i umgängeskretsen har en mer omedelbar inverkan på den unges 

välmående (Hankin, 2005; Margolese, et al., 2003). I en annan artikel påstås att relationer till 

jämnåriga och vänner har en betydande inverkan på hur den unge upplever sin egen mentala 

hälsa (Muris, et al., 2001). Till exempel har man visat på att ungdomar i större utsträckning 

föredrar att vända sig till sina vänner för att söka sällskap, tröst och emotionellt stöd, än till sina 

föräldrar (Margolese, et al., 2003). Vänskapsrelationer blir väldigt betydelsefulla i tonåren, 

behovet av acceptans och uppskattning från jämnåriga uppkommer och större vikt läggs vid de 

åsikter andra har om en som person (Millings, et al., 2012). I en av artiklarna kommer man i 

resultatet fram till att ungdomar som upplever utanförskap och avståndstagande från sina vänner 

löper förhöjd risk att utveckla nedstämdhet. Här poängteras dock att det oftast är själva 

upplevelsen av utanförskap och ensamhet som fungerar som en sårbarhet, snarare än den 

egentliga bristen på kontakt och närhet (Muris, et al., 2001).  Det ökade behovet av samhörighet 

och gemenskap med vänner gör även att relationen till föräldrarna förändras. Denna process är 

helt naturlig och även viktig för att den unge skall finna sin egen autonomi, dock kan 

uppbrytningsprocessen kännas besvärlig och ibland kan relationen till familjen få sig en törn.  
 

Vänskapsrelationer spelar alltså en stor roll när det gäller för den unge att etablera sin egen 

självkänsla, och i artikelunderlaget framkommer därmed att ungdomars brist på relationer till 

jämnåriga, eller i vissa fall endast känslan av utanförskap, kan medföra förhöjd sårbarhet inför 

depression (Margolese, et al., 2003). Trots att vänner och jämnåriga blir av allt större betydelse 

under tonåren fortsätter föräldrarna eller primärvårdarna att figurera som mycket viktiga och 

inflytelserika relationer för den unge (Karevold, et al., 2009). 
 

Detta får stöd i en annan artikel, där man påstår att ungdomars relation till modern spelar en 

central roll för den unges mentala hälsa genom hela uppväxten, och även under vuxen ålder 

(Margolese, et al., 2003). Ifall anknytningen mellan modern och den unge är otrygg eller om 

relationen över lag är dysfunktionell bör det alltså beaktas som en betydande sårbarhetsfaktor för 

den unge (Bouma, et al., 2007; Garber & Flynn, 2001; Karevold, et al., 2009; Macphee & 

Andrews, 2006). En relation som betonas extra starkt är uppväxtföhållanden med en deprimerad 

http://proxy.ub.umu.se:13117/search?facet-author=%22Cynthia+Flynn%22
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mamma. Mödradepression anses göra att mamma-barn relationen utsätts för en mängd 

psykologiska påfestningar som kan ge förödande konsekvenser för den unge (Bouma, et al., 

2007; Macphee & Andrews, 2006). Man har sett att ungdomar vars mamma lider av depression i 

större utsträckning lider av negativ självbild och dålig självkänsla än ungdomar vars mamma är 

välmående (Garber & Flynn, 2001). En förklaring till detta är att den unge speglar sig i moderns 

känslor och språkbruk, och eftersom barn och unga tenderar att influeras av sina föräldrars syn 

på sig själv och andra, kan de därför annamma moderns depressiva tankar och projicera dem på 

sig själva (Garber & Flynn, 2001, Margolese, et al., 2003). I artiklarna har man även visat att en 

deprimerad mamma i stor utsträckning influerar den unge genom att överföra känslor av skuld, 

skam och självkritik, vilket kan leda till förhöjd ångest och nedstämdhet (Garber & Flynn, 2001; 

Karevold, et al., 2009). Man har ytterligare kunnat visa på ett samband mellan 

förlossningsdepression och barnets mentala ohälsa när denne kommer upp i tonåren (Karevold, 

et al., 2009). Spädbarnsåldern verkar vara en känslig period i vilken relationen till modern eller 

annan primärvådare är viktigare än någonsin. Om vårdaren vid detta skede brister i känslomässig 

närhet och uppmärksamhet kan det på flera sätt lämna avtryck i barnets anknytninsmönster som 

under tonåren kan komma att fungera som en sårbarhet eller till och med som en utlösande faktor 

för depression (Karevold, et al., 2009; Margolese, et al., 2003). 

Otrygg anknytning 

I samband med att man i artikelunderlaget beskriver de dysfunktionella relationernas inverkan på 

den unges nedstämdhet tar man parallellt upp förklaringsmodeller med koppling till 

anknytningsteorin. Vid flera tillfällen poängteras att tidiga relationella erfarenheter tillsammans 

med viktiga anknytningspersoner, så som föräldrar och familj, influerar individen resten av livet 

och påverkar denne när nya relationer skapas och upprätthålls (Millings, et al., 2012). Vi lär oss 

att skapa relationer främst genom erfarenhet. Den eller de personer som tar hand om oss när vi 

föds blir alltså livsviktiga för oss eftersom de formar vår förmåga att knyta an till andra individer 

(Karevold, et al., 2009). De första anknytningsmönstren har nämligen en tendens att prägla vårt 

sätt att relatera till andra människor för resten av livet (Hankin, 2005; Margolese, et al., 2003). 

Vi utvecklar tidigt ett anknytningsmönster, det vill säga ett karaktäristiskt sätt att relatera till 

andra människor, som kännetecknar hur vi formar relationer även i vuxen ålder. Detta 

anknytningsmönster utvecklas särskilt under de första två levnadsåren, men befästs eller 

förändras av erfarenheter under hela uppväxten (Garber & Flynn, 2001; Millings, et al., 2012). 

De första anknytningsmönstren skapas därmed under spädbarnsåldern och helt beroende på 

föräldrarnas känslomässiga närvaro och omsorg, och om de primära vårdarna på något sätt 

brister i sitt omhändertagande kan anknytningsmönstet bli lidande (Margolese, et al., 2003). 

Empiriskt material i artikelunderlaget visar alltså på en viktig länk mellan otrygg anknytning och 

ungdomsdepression. Resultat från ett flertal artiklar visar att deprimerade ungdomar i de flesta 

fall har försämrade anknytningsmönster till en eller båda sina föräldrar (Garber & Flynn, 2001; 

Hankin, 2005; Karevold, et al., 2009; Margolese, et al., 2003; Millings, et al., 2012).  
 

Under ungdomstiden etableras flera nya och viktiga relationer. Efter att mestadels ha präglats av 

relationer till enbart föräldrar och familjemedlemmar utökas nu den unges sociala nätverk till ett 

mycket bredare spektrum (Millings, et al., 2012). Helt plötsligt bör den unge kunna etablera nya 

välfungerade relationer till både vänner, lärare, kollegor och förälskelser. Detta innebär alltså att 

anknytningsmönstret till föräldrarna får en direkt koppling till den unges vänskaps- och 

kärleksrelationer, och därmed till hela dennes sociala umgänge (Garber & Flynn, 2001; Macphee 

& Andrews, 2006). Ungdomar som vuxit upp med en otrygg-undvikande anknytning till sin 
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primärvårdare är vana att bli avvisade och har lärt sig att klara sig på egen hand. Dessa ungdomar 

kan sedan fungera bra i ytliga vänskapsrelationer, men upplever det väldigt svårt att släppa 

någon nära inpå livet (Margolese, et al., 2003). Ungdomar som präglas av en otrygg-ambivalent 

anknytning har ofta vuxit upp med ett inkonsekvent omhändertagande från sin primärvårdare, 

och har därmed utvecklat en väldigt stark önskan om närhet som i vissa fall kan försvåra 

relationer till vänner. Ibland kan rädslan att bli övergiven vara så stor att dessa ungdomar helt 

undviker nära relationer (Margolese, et al., 2003; Millings, et al., 2012). Dessa två otrygga 

anknytningsmönster anses ha koppling till att vissa ungdomar inte har förmågan att skapa 

välfungerande och positiva relationer till andra jämnåriga eller att de inte förmår knyta an på ett 

konstruktivt sätt (Margolese, et al., 2003). 
 

Man kan se en röd tråd genom samtliga artiklar när det gäller att beskriva relationer och 

anknytningsmönster som sårbarhetsfaktorer för ungdomsdepression. Tyngdpunkten ligger på att 

det inte enbart är bristen på relationer som fungerar som en sårbarhetsfaktor för ungdomar. Även 

människor som är omgivna av familj och vänner riskerar att utveckla depression om relationerna 

i sig inte är stödjande och trygga till sin natur (Auerbach & Ringo, 2012; Margolese, et al., 

2003). Därmed framkommer av artikelunderlaget att otrygg anknytning till föräldrar, 

familjemedlemmar och vänner, samt dysfunktionella relationer över lag, är mycket skadliga för 

ungdomars psykiska välmående. 

3.2 Kognitiva funktioner 

Kognition handlar om de processer som sker i hjärnan då vi tar emot, bearbetar och förmedlar 

information. Ordet kognition syftar bland annat på vår problemlösningsförmåga, vår uppfattning 

och våra bedömningar av olika situationer, våra erfarenheter och minnen, samt vår förmåga att 

tänka och resonera kring olika händelser (http://www.psykologiguiden.se). Artiklarna lägger stor 

vikt vid den kognitiva förmågans relation till depression, och artikelunderlaget visar ett samband 

mellan kognitiv sårbarhet och ungdomsdepression. Inom denna huvudkategori har två 

subkategorier hittats, negativ attribution och negativa copingstrategier. Dessa båda har, enligt ett 

flertal artiklar, en destruktiv effekt på den unges välmående. 

Negativa attributioner 

Attributioner är kognitiva processer som hjälper oss att förklara orsaker till beteenden och 

händelser (Calvete, 2010). Denna kognitiva förmåga hjälper oss att förstå vår omvärld och 

uppfatta allt det som händer omkring oss. Vi använder oss av attributioner varje dag, oftast utan 

någon medvetenhet om de bakomliggande processer som leder till våra slutsatser. Under loppet 

av en vanlig dag görs ett flertal attributioner om ens eget handlande, men också om beteenden 

hos människor runt omkring en (Calvete, 2010; Muris, et al., 2001). De attributioner man gör 

varje dag har ett stort inflytande på ens känslor samt hur man tänker och relaterar till andra 

människor. Benägenheten att göra negativa attributioner kan därmed ses som en kognitiv 

känslighet, och tar sig ofta uttryck i form av katastroftankar kring orsakssamband, konsekvenser 

och om framtiden (Garber & Flynn, 2001). Att ofta beskylla och anklaga sig själv för besvärliga 

omständigheter, i hög utsträckning förutspå att händelser kommer att få katastrofala 

konsekvenser eller att vara säker på att man inte besitter förmågan att påverka sin situation till 

det bättre, är alla typexempel på negativa attributioner. I artikelunderlaget läggs stor vikt vid 

dessa, och flera artiklar visar i sina resultat att ungdomar som är benägna att använda sig av 
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negativa attributioner är extra sårbara för att utveckla depression (Garber & Flynn, 2001; Muris, 

et al., 2001). 
 

Våra attributionsmönster stadfästs i barndomen, och påverkas under uppväxten av många olika 

faktorer. Forskning visar att barn immiterar föräldrarna när det gäller att beskriva sig själv och 

sina förmågor och egenskaper, de utvecklar sina attityder och sina övertygelser parallelt med sina 

närstående och påverkas därmed mycket av sin miljö (Garber & Flynn, 2001). Ungdomar som 

vuxit upp bland familjemedlemmar som återkommande använder sig av negativa attributioner, 

kommer högst troligt att annamma dessa och själva börja använda sig av dem i framtiden (Muris, 

et al., 2001). Katastroftankar kan vara väldigt betungande för en ung människa, och kan 

producera en förvrängd och mycket negativ syn på livet, omvärlden och sig själv, vilket i sin tur 

kan utveckla depressiva tankemönster (Auerbach & Ringo, 2012; Garber & Flynn, 2001). De 

negativa attributionerna bör enligt artikelunderlaget ses som en central och viktig komponent i 

depressionsetiologin (Auerbach & Ringo, 2012; Margolese, et al., 2003). Vid flera tillfällen 

tillskrivs dessa attributionsmönster en stor roll i ungdomsdepression, eftersom flera artiklar visar 

på signifikanta korrelationer mellan negativ attribution och depression i ungdomsåren 

(Margolese, et al., 2003; Muris, et al., 2001).  

Negativa copingstrategier 

Copingstrategier, eller försvarsmekanismer, anses generellt sett vara människans inre 

psykologiska skyddutrustning. Det är en medveten kognitiv ansträngning för att lösa personliga 

och interpersonella konflikter och försöka att bemästra, minimera eller tolerera stress (Bouma, et 

al., 2007). I grund och botten finns copingstrategier till för att skydda individen från vardagens 

och livets utmaningar. Majoriteten av våra försvarsmekanismer fungerar på ett skyddande sätt, 

medan andra genererar helt motsatt effekt. En av artiklarna har kommit fram till att depressiva 

symptom hör samman med höga nivåer av passiv coping, vilket innebär att man ignorerar 

problemen som uppstår, skjuter dem på framtiden eller helt enkelt inte vågar ta itu med dem 

(Calvete, 2010). En annan artikel visar på att känslofokuserad coping har tydlig koppling till 

nedstämdhet, det vill säga att den unge lägger fokus på att hantera känslorna som uppkommer 

vid stress snarare än att försöka upptäcka och ta itu med stressens ursprung (Auerbach & Ringo, 

2012). När känsliga ungdomar konfronteras med stressorer triggas negativa copingstrategier, 

vilket leder till att de hanterar motgångar och problem på ett felaktigt och skadligt sätt. 

Konsekvenserna av dessa negativa handlingsmönster påverkar i sin tur den unges bild av sig 

själv och kan slutligen generera nedstämdhet och depression (Auerbach & Ringo, 2012; Bouma, 

et al., 2007). Därmed poängteras att vissa former av coping fungerar nedbrytande på individens 

psykiska hälsa, även om människans förmåga till coping generellt sett anses vara uppbyggande. 
 

En annan form av coping som enligt ett flertal artiklar i underlaget beaktas som en 

sårbarhetsfaktor är grubblande. En artikel förklarar denna kognitiva process som ett 

tvångsmässigt fokuserande på symptomen på stress, samt dess möjliga orsaker och 

konsekvenser, i motsats till att försöka finna en lösning på problemet (Hankin, 2005). Denna 

negativa copingstrategi vävs samman med negativa attributioner, och medför alltså en sorts 

överanalys av symptomen vilket ofta medför depressiva tolkningar och slutsatser som i de flesta 

fall gör den unge mer skada än nytta (Margolese, et al., 2003). Nedstämda ungdomar som 

bearbetar motgångar med grubblande funderar alltså krampaktigt på meningen med och orsaken 

till deras situation. Dessa ungdomar har i många fall även låg självkänsla, och kan därmed 

omedvetet beskylla sig själv för sitt eget lidande. (Hankin, 2005; Macphee & Andrews, 2006). 
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Grubblande resulterar ofta i att man fastnar i negativa tankespiraler, och därmed är risken stor att 

man utvecklar stadigvarande och mer allvarliga depressiva symptom. En av artiklarna visar även 

att ungdomar som reagerar på sin egen nedstämdhet med att grubbla mycket tenderar att 

genomgå längre perioder av depression än de som försöker distantsiera sig till sina symptom. 

Grubblande som försvarsmekanism kan alltså förvärra depressionssymptomen genom att bidra 

till ytterligare pessimistiskt tänkande (Margolese, et al., 2003). 
 

Ingen av artiklarna vågar med säkerhet förklara hur vissa ungdomar återkommande använder sig 

av negativa copingstrategier när det gäller att hantera motgångar, stress eller påfrestande 

situationer. Inte heller kan de med säkerhet redogöra för vad som gör att ungdomar tenderar att 

använda negativa attributioner för att förstå och förklara sin situation. Däremot understryker de 

alla att användandet av negativa attributioner och negativa copingstrategier försätter den unge i 

förhöjd risk att stadfästa negativa tankemönster, och därmed bör uppfattas som en väldigt viktig 

sårbarhetsfaktor för depressionssymptom. 

3.3 Personlighet 

 

När man pratar om personlighet refererar man ofta till en uppsättning psykologiska kvaliteter 

som bidrar till en individs bestående och karakteristiska mönster av känslor, tänkande och 

beteende (Muris, et al., 2001). Ungdomsåren är en mycket viktig tid med tanke på personligheten 

och dess utveckling, då formas och stadfästs vår identitet, våra värderingar och attityder 

förankras i vår självuppfattning och våra karaktärsdrag blir mer framträdande. (Garber & Flynn, 

2001) Gemensamt för samtliga artiklar är uppfattningen om den roll personligheten och 

identiteten hos de unga spelar när det kommer till nedstämdhet. Artiklarna visar att ett flertal 

faktorer påverkar identitetsutvecklingen under ungdomsåren, och om denna utvecklingsprocess 

störs kan det resultera i allvarliga och bestående sårbarhetsfaktorer kopplade till den unges 

egenskaper och personlighetsdrag. Två subkategorier har upptäckts inom denna huvudkategori, 

temperament och självkänsla. Artiklarna anser att dessa två är avgörande för om den unges 

personlighet fungerar som en sårbarhetsfaktor eller inte. 

Känsligt temperament 

Temperamentsdrag utvecklas tidigt i barndomen, och är relativt bestående reaktionsmönster som 

följer med individen genom hela livet. Temperamentet är en naturlig del av ett barns och ungas 

karaktär och kan formas, men inte ändras. (Bouma, et al., 2007). Många viktiga faktorer kan 

påverka hur en individs personlighet skall ta form, och temperamentsdragen är en av de 

viktigaste elementen i personlighetsutvecklingen (Hankin, 2005). En av artiklarna har sett att 

barn som växer upp i osäkra förhållanden, med föräldrar som kanske inte reagerar på barnens 

behov eller möter dem med den kärlek som de behöver, i större utsträckning utvecklar negativa 

temperamentsdrag, så som överdriven känslighet och blyghet. Temperament som präglas av både 

blyghet och känslighet har också bevisats vara relativt stabila över tid (Karevold, et al., 2009).  

En individ som präglas av ett negativt känsligt temperament uppfattar ofta omvärlden som 

hotande eller stressande, och när de väl möter stressorer i livet reagerar de mycket kraftigt 

(Bouma, et al., 2007). Högkänsliga ungdomar har en försämrad förmåga att sålla information 

från omvärlden och reagerar starkt på yttre intryck. De märker genast minsta förändring, vill 

helst fundera länge innan de agerar och är i regel mycket samvetsgranna (Bouma, et al., 2007). 

De blir också lätt överväldigade av höga stimulansnivåer, plötsliga och oväntade förändringar 

samt upprörda människor (Karevold, et al., 2009). Denna temperamentstyp har i flera artiklar 
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påståtts vara en betydelsefull sårbarhetsfaktor för depression bland unga. Ungdomar med 

överdriven känslighet har ofta upplevelsen av att de möter fler stressorer och påfrestningar än 

andra, och just stressorer upplevs ofta väldigt betungande för ungdomar med känsligt 

temperament (Karevold, et al., 2009). Trots att känsliga temperamentsdrag kan förvärra den 

unges reaktion på stress, innebär det givetvis inte att alla unga med känslomässiga 

temperamentsdrag känner sig nedstämda eller insjuknar i depression. Med det sagt understryker 

man ändå i artikelunderlaget den förödande effekt olika stressorer kan ha på ungdomar med 

denna typ av temperament (Hankin, 2005). En av artiklarna anser att svagheten hos överdrivet 

blyga och känsliga ungdomar är något som ofta underskattas, men påpekar att man i framtiden 

bör beakta temperamentsdrag som en viktig komponent i depressionsetiologin. (Karevold, et al., 

2009). 
 

Affektivitet är ytterligare ett temperamentsdrag som behandlas i artikelunderlaget. Negativ 

affektivitet är ett temperamentsdrag som gör att individen omedvetet reagerar med mycket 

negativa känslor, så som rädsla, ilska eller frustration, i samband med yttre utmaningar och 

stressorer. Man har kunnat påvisa starka samband mellan depression och negativ affektivitet hos 

ungdomar, och speciellt har man kunnat koppla negativ affektivitet till utåtagerande beteende 

(Karevold, et al., 2009). Dock framkommer att negativ affektivitet reflekterar individuella 

skillnader i större grad när det gäller dagliga irritationsmoment. Detta temperamentdrag har alltså 

större betydelse för den unges nedstämdhet när det gäller mindre vardagliga utmaningar, och har 

inte samma effekt på den unge när det gäller större livsförändringar (Bouma, et al., 2007) 

Låg självkänsla  

Självkänsla kan ses som den grundinställning vi har till oss själva. Att uppleva sig älskad, sedd 

och accepterad som den man är anses vara viktiga faktorer för att utveckla en sund självkänsla 

(Millings, et al., 2012). Att känna stort missnöje med sig själv kan därmed vara tecken på låg 

självkänsla, en sårbarhetsfaktor som i artikelunderlaget framhålls vid ett flertal tillfällen, speciellt 

när det gäller yngre tonåren (Macphee & Andrews, 2006). Uppfattningen om vem man är, vad 

man är bra på och vilka värderingar man har växer fram och stadfästs i samband med den 

kognitiva utvecklingen under tonåren (Muris, et al., 2001). Självkänslan påverkas därmed av 

flera faktorer, så som till exempel anknytning till föräldrar och jämnåriga, men även hur det går i 

skolan samt framgång inom olika fritidsaktiviteter. Vilka mekanismer som gör att ungdomar 

utvecklar negativa kognitionsmönster och nedbrytande tankar om sig själva är ännu inte helt 

fastställda, dock har en artikel visat på en tydlig relation mellan osäker anknytning till 

föräldrarna och negativ självkänsla (Muris, et al., 2001). En annan artikel visar att en stor del av 

de ungdomar som upplever att de inte accepteras av sina föräldrar eller sina vänner i större 

utsträckning lider av negativa tankar om sig själva och sitt övergripande värde som 

individer.(Garber & Flynn, 2001).  
 

Dålig självkänsla och negativ självbild har bevisats vara starkt prediktiv för depressiva symptom 

hos ungdomar (Macphee & Andrews, 2006). När man som ung bildar sig en uppfattning om vem 

man är finns risken att man fastnar i negativa tankebanor om sig själv, sitt egenvärde eller sina 

förmågor, om dessa negativa tankar följer med en längre tid kan den negativa uppfattningen 

stadfästas och komma att ha en mycket ogynnsam inverkan den slutgiltiga självbilden och 

självkänslan (Millings, et al., 2012). En artikel visar att ungdomar som uppfattar och ser på sig 

själv utifrån nedbrytande och negativa modeller, men har en jämförelsevis positiv syn på andra, 

http://proxy.ub.umu.se:13117/search?facet-author=%22Judy+Garber%22
http://proxy.ub.umu.se:13117/search?facet-author=%22Cynthia+Flynn%22


18 
 

till exempel storasyskon eller vänner, riskerar att utveckla missnöje med sig själv (Margolese, et 

al., 2003). Flera artiklar påstår också att känslan av själveffektivitet är en viktig komponent av 

den sammansatta självbilden. Själveffektivitet innebär att man litar på sin egen förmåga och 

duglighet, samt att man tror att man kan prestera när det krävs av en (Calvete, 2010; Muris, et al., 

2001). Dålig självkänsla opererar dock sällan på egen hand, utan påverkas av och samverkar med 

många andra faktorer. Artiklarna redogör för att dålig självkänsla och negativa tankar om sin 

prestationsförmåga direkt påverkar, och i många fall förstärker, andra negativa 

kognitionsmönster så till vida att den unge blir än mer utsatt och känslig (Calvete, 2010). 

Kopplingen mellan temperament, självkänsla och depression bygger på en mycket komplex 

dynamisk relation där både personlighetsdrag och omgivande faktorer påverkar huruvida den 

unge uppfattar sig själv och andra (Karevold, et al., 2009). Viss oenighet råder när det gäller 

vilka faktorer som påverkar en ung individs temperament och självkänsla, men gemensamt för 

majoriteten av artiklarna är uppfattningen om att negativ affektivitet, känslomässiga 

temperamentsdrag samt negativ självkänsla och störd självuppfattning fungerar som viktiga 

fragment i en helhetssyn på sårbarhet. 

3.4 Biologiska faktorer 

I artikelunderlaget redogörs för att depression till viss del är ärftligt, men debatterar samtidigt om 

svårigheterna med att avgöra hur stor del som verkligen orsakas av gener och hur mycket som 

beror på andra faktorer (Bouma, et al., 2007, Muris, et al., 2001). I artiklarna diskuteras även vid 

ett antal tilfällen den fysiologiska och psykologiska utvecklingens inverkan på 

ungdomsdepression. Tyngdpunkten ligger på tiden för pubertetsutvecklingen i tonåren, eftersom 

denna period verkar göra den unge mer sårbar för depression. Tre viktiga element, arv, pubertet 

och kön, har återkommande tagits upp i artikelunderlaget och fungerar som subkategorier inom 

denna huvudkategori.  

Arv 

Depression har visat sig ha en relativt stark ärftlig komponent. Det är väldigt få sjukdomar som 

är ärftliga till hundra procent, och precis som med andra genetiska sjukdomar ärver man alltså en 

ökad sårbarhet för depression, snarare än att man ärver sjukdomen i sig (Hankin, 2005). 

Beteendegenetisk forskning på ungdomar visar alltså på att det finns ett samband mellan arv och 

depression. En av artiklarna i underlaget visar i sitt resultat att ungdomar med en förälder som 

lider, eller har lidit av depression har en 30-80% förhöjd genetisk svaghet för stress, i jämförelse 

med ungdomar utan depressionhistorik i familjen (Hankin, 2005). Denna svaghet i sig, eller 

förenad med andra faktorer, ger därmed den unge en ärftlig sårbarhet för depression. Detta får 

stöd i ytterligare en artikel, där man påstår att depressionshistorik hos föräldrarna är en av de 

viktigaste sårbarhetsfaktorerna för ungdomar, eftersom den är mycket starkt prediktiv för 

ungdomsdepression (Bouma, et al., 2007). 
 

I artikelunderlaget undersöker man ärftligheten genom att studera enäggstvillingar (Hankin, 

2005). Eftersom varje par enäggstvillingar har exakt samma uppsättning gener kan man på ett 

reliabelt sätt undersöka huruvida genetisk sårbarhet påverkar den unges benägenhet att utveckla 

depression. I underlaget framkommer bland annat att depressionssymptom med ärftligt ursprung 

oftast korrellerar med depression som har sin början i den senare delen av tonåren, med 

återkommande depressionsepisoder genom hela livet (Macphee & Andrews, 2006). Genetikens 

och ärftlighetens koppling till depression har alltså visat sig ha större betydelse för mer allvarliga 
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symptom och återkommande depressionsepisoder. Arvet spelar mindre roll när det gäller 

upplevelsen av nedstämdhet eller lätt depression, där inverkar istället miljön i högre grad 

(Hankin, 2005). 
 

Alla människor kan bli deprimerade, men alla löper inte lika stor risk att få en depression. I 

artikelunderlaget redogörs för att alla har olika sårbarhet, och vilken sårbarhet man har beror 

alltså delvis på genetiska faktorer. Man kan ha ärvt en medfödd känslighet för stress som gör att 

man lättare blir deprimerad, men trots en sådan sårbarhet kan en stabil och trygg livssituation 

göra att man kan undvika depression (Bouma, et al., 2007; Hankin, 2005; Macphee & Andrews, 

2006).  

Pubertetsinträde 

Startskottet för pubertetsutvecklingen går när individen förflyttar sig från barndom till ungdom. 

Under denna tid präglas livet av en mängd drastiska och okontrollerbara livsförändringar som, 

beroende på person, kan upplevas väldigt negativt och stressande (Hankin, 2005). Pubertal status 

har nödvändigtvis inget direkt samband med depression, men kan anses vara en tid i livet som 

kan påverka den unge negativt på flera olika sätt. Genom att undergå stora påfrestningar och 

betydelsefulla psykiska och fysiska förändringar är den unge mycket mer utsatt för nedstämdhet 

(Macphee & Andrews, 2006). Det är få perioder i livet som präglas av så många okontrollerbara 

förändringar som just denna tid. Efter att man har kommit in i puberteten, som regel från och 

med högstadietiden, verkar depression vara så gott som lika vanligt hos tonåringar som hos 

vuxna. Det betyder alltså att 3-5 % av alla tonåringar har en depression (Garber & Flynn, 2001; 

Hankin, 2005). Man föväntas följa normativa förändringar, så som utvecklad fysiologi, 

förbättrade sociokognitiva förmågor, mer avancerade akademiska och sociala krav samt att 

utveckla en ny, och i vissa fall turbulent, förälder-barn relation (Garber & Flynn, 2001). Sociala 

stressorer ökar dessutom både i omfång och frekvens i pubertetsåldern, och vanligt är också 

förhöjd emotionell känslighet samt lättretlighet och irritation. Alla de kognitiva, sociala, 

känslomässiga och biologiska förändringar som äger rum under utvecklingsåren kombineras och 

kan i vissa fall komma att utgöra en komplex sårbarhetsfaktor för den unge (Calvete, 2010; 

Hankin, 2005). Flera artiklar har nämligen påvisat vissa samband mellan pubertet och 

depression, detta samband verkar dock endast vara synligt vid specifika tidpunkter. Forskning 

visar att övergången från barndom till ungdom, pubertetens startpunkt, är en speciellt känslig 

period när det gäller kopplingar till depression. Detta förklaras i en artikel med att startskottet 

medför det första mötet med hela förändringsprocessen (Macphee & Andrews, 2006). En annan 

artikel menar att barn vars pubertetsutveckling startar tidigare än jämnårigas löper större risk att 

använda negativa tankemönster om sig själv, och därigenom utveckla depression senare i 

ungdomsåren (Hankin, 2005). 
 

I samband med att barnet övergår till ungdom sker även en kognitiv mognad där man utvecklar 

nya tankemönster och mer abstrakta resonemang. Forskning pekar på att barn inte är tillräckligt 

långt hunna i denna utveckling, medan ungdomar med mer stabila tankemönster samt högre nivå 

av mognad har möjlighet att resonera mer komplext om sig själva, om vem man vill vara och vad 

man står för (Hankin, 2005). Denna kognitiva förmåga är visserligen mycket viktig för att den 

unge skall utvecklas och bli vuxen, men medför även en förhöjd sårbarhet i och med att man lätt 

kan etablera felaktiga och skadliga kognitioner om sig själv och sin omgivning (Karevold, et al., 

2009). Före ungdomsåren har individen inte varit mogen nog att forma stabila grunddrag för 

synen på sig själv samt sin omgivning. När puberteten dock sätter igång denna kognitiva 
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mognadsprocess kan dessa grunddrag förvrängas på negativa och depressogeniska sätt, vilket 

kan generera och i värsta fall stadfästa destruktiva kognitionsmönster, som kan komma att 

påverkar allt från copingstrategier och attributionsmönster, till självkänsla och självbild (Hankin, 

2005).   
 

Utöver själva tonårstiden har tidig barndom visat sig vara en sensitiv utvecklingsperiod, och 

exponering för riskfaktorer under denna tid har visatsig utlösa problem senare under tonåren. I en 

artikel redogörs för att individen kan bära med sig och påverkas av händelser som skett i 

barndomen under hela livet. I spädbarnsåldern är man nämligen extra känslig för bland annat 

bristfällig kontakt med föräldrarna och man påverkas lätt av yttre omständigheter. I samband 

med den kognitiva utvecklingen under pubertetsåren kan alltså negativa och traumatiska 

händelser bearbetas på ett nytt sätt, vilket kan ha en negativ inverkan på den unges välmående 

(Karevold, et al., 2009). 
 

I artikelunderlaget identifieras alltså två sensitiva utvecklingsperioder hos ungdomar. Dels anses 

övergången till puberteten vara kantad med händelser som på många sätt kan få den unges 

kognition att utvecklas dysfuntionellt, men här läggs även en ofrånkomlig tyngd vid hur våra 

tidigaste erfarenheter i spädbarnsåldern kan komma att påverka oss negativt under ungdomsåren. 

I artiklarna poängteras vikten av att känna till dessa sensitiva perioder i den unges liv, så att man 

har möjlighet att förhindra att barn och ungdomar vid dessa tidpunkter exponeras för riskfaktorer 

och senare i tonåren utvecklar en bestående sårbarhet för depression.  

Kvinnligt kön 

Mellan 25-40% av flickorna i åldern 15-18 år upplever sig nedstämda medan endast 20-35% av 

pojkarna i samma ålder upplever liknande symptom (Macphee & Andrews, 2006). Utöver det 

visar artikelunderlaget att flickor som upplever nedstämdhet etablerar dessa känslor i ett tidigare 

skede än pojkar, ibland redan i 12-13 års åldern (Hankin, 2005). Flickor uppvisar alltså 

depressiva symptom i ett tidigare skede och i högre utsträckning än pojkar gör. En förklaring kan 

vara att flickor tenderar att lägga större vikt vid sociala relationer än vad pojkar i samma ålder 

gör, vilket kan leda till att de upplever en önskan och ett behov av acceptans (Calvete, 2010). 

Bekräftelsebehovet medför givetvis en känsla av att hela tiden bli utvärderad, vilket kan komma 

att bli mycket betungande för många unga flickor. Detta i sin tur medför att flickor i högre grad 

påverkas av sociala stressorer än pojkar, och kan därför anses besitta en förhöjd sårbarhet att 

utveckla depression (Macphee & Andrews, 2006).   

Flickor påverkas också mer av dålig anknytning till föräldrarna än vad pojkar gör (Macphee & 

Andrews, 2006). Flickor har visat sig lägga väldigt stor vikt vid relationen till modern, och 

påverkas starkt av den acceptans och känslomässiga värme som finns eller inte finns i den 

relationen. Man har sett att flickor i högre utsträckning än pojkar tenderar att internalisera sina 

känslor för att inte störa harmonin i relationen till modern. Genom att stänga inne sina egna 

värderingar och åsikter, och inte ge offentligt uttryck för sig själv som individ, löper dessa 

flickor därför ökad risk att utveckla en känsla av att de inte duger som de är, och kan därför 

utveckla nedstämdhet (Margolese, et al., 2003). Flickor påverkas också i högre uträckning av 

familjeproblematik, skiljsmässor och föräldradepression än vad pojkar gör (Karevold, et al., 

2009; Muris, et al., 2001). 
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För flickor verkar dessutom övergången från barndom till ungdom vara en extra känslig period, 

då många fysiska och psykiska förändringar sker (Bouma, et al., 2007). Utöver att denna 

turbulenta tid innebär en utsatthet för många nya stressorer tenderar även flickor att komma in i 

puberteten i ett tidigare skede än pojkar, och forskning visar att flickor vars pubertetsutveckling 

satt igång tidigare än för andra jämnåriga löper större risk att utveckla negativ kroppsuppfattning 

och därmed ökad känsla av att inte passa in eller duga som man är (Bouma, et al., 2007; 

Macphee & Andrews, 2006).  

3.5 Stressorer 

Förluster, motgångar och stress tidigt i livet kan också skapa ökad sårbarhet för depression. 

Ungdomar som utsätts för flera dramatiska livshändelser, exempelvis förlusten av någon älskad 

på grund av skilsmässa, dödsfall eller andra former av separation, påstås enligt artikelunderlaget 

vara extra sårbara. Artiklarna understryker att stora förändringar i livet och stressande händelser 

kan påverka ungdomars mentala hälsa mycket negativt (Calvete, 2010; Karevold, et al., 2009; 

Macphee & Andrews, 2006). Ungdomar som känner att de inte har någon kontroll över negativa 

händelser har i artiklarna visats ha hög sannolikhet att insjukna depression. I artikelunderlaget 

hittades två subkategorier till huvudkategorin stressorer, dessa är negativa livshändelser och 

psykiska påfrestningar. 

Negativa livshändelser 

Negativa erfarenheter och drastiska livsförändringar under uppväxten har visats öka risken för att 

ungdomar utvecklar depression (Calvete, 2010). I vissa fall kan det räcka med en enda dramatisk 

händelse för att en tonåring skall bli depressiv, och i andra fall handlar det om flera mindre 

påfrestningar som hopar sig över en längre tid (Auerbach & Ringo, 2012). Under ungdomstiden 

breddas individens nätverk och flera nya betydelsefulla arenor tillkommer i den unges liv. Detta 

medför även risken att utsättas för fler omställningar än tidigare. Rubbningar i umgängeskretsen, 

byte av fritidsintresse, svårigheter i skolan eller problem inom familjen kan för en känslig 

tonåring upplevas som alldeles övermäktigt. Om den unge utöver det utsätts för mer dramatiska 

livshändelser, så som bortgång av en närstående eller en besvärlig skilsmässa, eller i värsta fall 

övergrepp eller andra traumatiska händelser, kan det medföra allvarliga konsekvenser för den 

unges välmående (Bouma, et al., 2007). Negativa händelser i livet beskrivs i artikelunderlaget 

som en viktig komponent i depressionsetiologin. En av artiklarna är dock noggrann med att 

påpeka att en negativ händelse i livet varken är en nödvändig eller tillräcklig riskfaktor för att 

den unge skall utveckla depression, dock är den en variabel som samspelar med andra 

sårbarhetsfaktorer på ett mycket komplicerat och betydelsefullt sätt (Hankin, 2005). 

Psykiska påfrestningar 

Stress och påfrestningar beskrivs i artiklarna som miljömässiga händelser eller kroniska tillstånd 

som objektivt hotar den psykiska hälsan och välmåendet hos individer (Millings, et al., 2012). 

Påfrestningar kan för en ung människa handla om exempelvis varaktiga eller tillfälliga 

svårigheter i skolan, osämja med en nära vän eller sjukdom inom familjen. Stress och 

påfrestningar så som här beskrivs spelar en stor roll när det gäller insjuknandet av depression 

ända från barndom till vuxen ålder. I stort sett alla som lider av depression har vid något tillfälle 

stött på åtminstone en betydande psykisk påfrestning som påverkat dem negativt, många bara 

under månaderna innan insjuknandet. Med detta sagt är det givetvis inte så att alla som upplever 
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sin vardag som påfrestande utvecklar depressiva symptom, dock påstår man i artikelunderlaget 

att majoriteten av alla de som insjuknar har upplevt sådana påfrestningar (Hankin, 2005). 
 

Relationen mellan psykiska påfrestningar i vardagen och depression är därav varken statisk eller 

enkelriktad, den kan snarare ses som en dubbelriktad transaktion (Garber & Flynn, 2001). 

Därmed påstår man i flera artiklar i underlaget att ungdomar med kognitiva svagheter och 

negativa tankemönster om sig själva, sitt egenvärde och sin framtid riskerar att utveckla 

depression efter möten med betydande psykiska påfrestningar i vardagen. (Calvete, 2010; Garber 

& Flynn, 2001; Hankin, 2005). Denna stress och dessa påfrestningar samspelar alltså med 

personens individuella sårbarhet, vilket gör att redan känsliga ungdomar blir än mer sårbara för 

depression när de utsätts för påfrestningar. Man har sett att speciellt ungdomar som reagerar på 

stress med negativa copingstrategier och negativa attributioner ligger i riskzonen, därmed kan 

man se ett komplext samband där ungdomar med negativ kognitionsstil å ena sidan utvecklar 

depression som resultat av en vardag fylld med påfrestningar, samt å andra sidan självmant 

genererar stress som resultat av depression (Calvete, 2010; Muris, et al., 2001).  

3.6 Interaktionsmönster mellan sårbarhetsfaktorer 

Hittills har resultatdelen bestått av avgränsade beskrivningar av enskilda sårbarhetsfaktorer som 

återkommande berörts i artikelunderlaget. Där framkom hur man i artiklarna undersökt 

sårbarhetsfaktorernas ursprung samt redogörelser för hur de var för sig påverkar den unge genom 

att göra denne mer känslig. Ingen av artiklarna i underlaget har dock tittat på endast en 

sårbarhetsfaktor, utan samtliga har undersökt och kartlagt även hur sårbarhetsfaktorerna 

interagerar och påverkar varandra för att göra den unge mer utsatt. Gemensamt för alla artiklar i 

underlaget är uppfattningen om att depressionsetiologin inte bygger på en enda ömtålig 

beståndsdel. Underlaget målar därmed upp ett komplext nätverk av sårbarhetsfaktorer, och i 

samband med artikelanalysen sammanställde vi en översiktlig karta över sårbarheternas koppling 

till varandra. Utgående från denna översikt kommer vi redogöra för vad artiklarna säger om 

interaktionsmönster mellan de sårbarhetsfaktorer som tidigare behandlats. 

 

Figur 1. Illustration över interaktionsmönster mellan sårbarhetsfaktorer och depression 
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Arv - Anknytning - Kognition - Självkänsla 

Depressionshistorik i familjen har i flera artiklar beaktats som en av de mest betydelsefulla 

sårbarhetsfaktorerna hos ungdomar (Calvete, 2010; Garber & Flynn, 2001; Karevold, et al., 

2009; Macphee & Andrews, 2006; Muris, et al., 2001). Föräldradepression har dels visats 

innebära ett ärftligt inslag, men anses även medföra en mängd sociala och relationella svagheter, 

så som försämrade anknytningsmönster och problematiska familjeförhållanden (Hankin, 2005). 

Som tidigare nämnts har man sett att ungdomar som vuxit upp med en förälder som lider av 

depression har en förhöjd genetisk känslighet för påfrestningar och stress, vilket i sig har en 

direkt koppling till depression. Men depression hos en förälder kan även medföra konsekvenser 

för föräldraskapet, som i sin tur kan få allvarliga konsekvenser för den unges psykiska hälsa. En 

deprimerad vårdare kanske inte har förmågan att knyta an till barnet under de första viktiga 

levnadsåren eller förmår inte vara känslomässigt närvarande och lyhörd för barnets behov 

(Bouma, et al., 2007). Detta leder i sin tur till att den unge växer upp med ett otryggt 

anknytningsmönster till sin förälder, och som ett resultat av det kan den unge komma att utsättas 

för en mängd andra sårbarhetsfaktorer, så som dysfunktionella relationer i övrigt, försämrade 

försvarsmekanismer samt låg självkänsla (Muris, et al., 2001). Artikelunderlaget redogör även 

tydligt för vilka konsekvenser otrygg anknytning till en deprimerad förälder kan ha för den unges 

förmåga till coping (Garber & Flynn, 2001). Detta förtydligas genom att förklara barn och ungas 

benägenhet att ta efter sina föräldrar. En deprimerad förälder hanterar knappast stress på ett 

framgångsrikt sätt, och är ofta väldigt självkritisk både i sitt beteende och språkbruk. När man är 

ung tar man i stor utsträckning efter föräldrarnas beteendemönster, och kommer då omedvetet att 

annamma depressogeniska kognitionsmönster, så som negativ coping, negativa attributioner och 

låg självkänsla (Garber & Flynn, 2001; Muris, et al., 2001). Om den unge sällan får uppleva 

känslomässig närhet eller acceptans från sina föräldrar fastställs en rätt negativ syn på sig själv 

och på livet i allmänhet. I en sådan kognitiv miljö kan negativa attributioner och låg självkänsla 

enkelt uppstå (Muris, et al., 2001).  
 

I artikelunderlaget visas att ungdomar utvecklar schematiska modeller om sig själva och andra 

baserat på erfarenheter från både tidiga och aktuella ankntytningsmönster (Calvete, 2010). Dessa 

modeller används sedan kontinuerligt av den unge för att förstå och tolka sin sociala omvärld. 

Om dessa erfarenheter härstammar från otrygga anknytningsmönster kommer den unge att 

utveckla negativa modeller som speglas både i självkänslan och i kommande relationer, och detta 

i sig medför en förhöjd sårbarhet hos den unge (Margolese, et al., 2003). I artikelunderlaget 

uppmärksammas att människans tidigaste anknytningsmönster har en direkt koppling till 

förmågan att skapa och upprätthålla välfungerande relationer under livets gång (Margolese, et 

al., 2003). Otrygg anknytning kan medföra svårigheter att känna sig säker i sina relationer. Man 

vågar inte lita på att ens partner eller nära vänner kommer att finnas vid ens sida trots oenigheter 

eller motgångar, och är hela tiden rädd för att relationen skall hotas (Calvete, 2010). Otrygg 

anknytning genererar i de flesta fall även låg självkänsla, vilket kan leda till att man belastar sina 

relationer genom att bli antingen överdrivet beroende av andra och deras godkännande eller 

överdrivet självupptagen och distanserande gentemot närstående i hopp om att de inte skall se 

ens fel och brister (Millings, et al., 2012). Ungdomar som till följd av otrygga 

anknytningsmönster utvecklat låg självkänsla tenderar att tolka neutral information från sin 

omgivning som negativ kritik och missar då positiva signaler. Positiva signaler ignoreras eller 
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bortförklaras eftersom att man inte tycker att de stämmer överens med den uppfattningen man 

har om sig själv (Margolese, et al., 2003). Denna koppling mellan låg självkänsla och otrygg 

anknytning resulterar ofta i att man tillskriver positiva saker och händelser i sitt liv till andra, 

medan man ofta sammankopplar de negativa händelsernas med en själv (Calvete, 2010). Detta 

blir lätt en ond cirkel som förstärker sig själv och som slutligen kan få förödande konsekvenser 

för den unges tankar, känslor och beteenden. Ungdomar med otrygg anknytning har även visat 

sig ha tendenser att tolka dispyter inom familjen eller vänskapskretsen i termer av personlig 

otillräcklighet, vilket i sin tur kan medföra ytterligare lägre självkänsla och fler negativa 

kognitionsmönster (Margolese, et al., 2003).  
 

I en av artiklarna framkommer även att ungdomar som har låg självkänsla och negativ 

attributionsstil, tenderar att reagera med känslor av hopplöshet i möten med negativa 

livshändelser och stress. Utöver det hade majoriteten av dessa ungdomar även vuxit upp i oroliga 

familjeförhållanden (Garber & Flynn, 2001). Detta exemplifierar hur flera sårbarhetsfaktorer kan 

interagera och på ett mycket komplext sätt göra ungdomar mer eller mindre känsliga för 

depression.  

Temperament - Kognition - Stressorer 

Alla människor påverkas mer eller mindre av det som händer runt omkring dem. Negativa 

händelser, förluster och motgångar samt positiva händelser, som förälskelser och framgångar 

haralla ett speciellt inflytande under ungdomsåren. Alla kan känna sorg och glädje samt olust och 

lust, men hur kraftigt vi påverkas beror på vad som hänt och på hur sårbara eller lättpåverkade vi 

är. Den som har ett känsligt temperament reagerar mer känsligt än vanligt på negativa händelser, 

men kan samtidigt ha svårt att ta till sig glädjeämnen. Den unges temperament spelar också en 

stor roll när det gäller kognitionsmönster och hantering av stressorer. Ungdomar med känsligt 

temperament tenderar att reagera mycket kraftigt på negativa livshändelser, och använder sig i 

många fall av både negativa copingstrategier och negativ attribution när de möter stress i 

vardagen (Bouma, et al., 2007). I och med detta kan man se att temperamentsdragen hos 

ungdomar till stor del styr deras benägenhet att använda negativa kognitioner, och detta har alltså 

en direkt inverkan på den unges förmåga att hantera stress på ett konstruktivt sätt (Bouma, et al., 

2007; Calvete, 2010).  
 

En av artiklarna i underlaget visar att ungdomar som utsatts för en mängd okontrollerbara och 

negativa livshändelser, eller under längre perioder varit utsatta för stress, tenderar att utveckla en 

mängd negativa kognitionsmönster (Garber & Flynn, 2001). När dessa ungdomar konfronteras 

med påfrestningar triggas bland annat negativa attributionsmönster, vilket leder till att den unge 

tolkar vardagens händelser på ett felaktigt eller skadligt sätt. Detta kan i sin tur medföra att den 

unge börjar använda sig av negativa copingstrategier, till exempel passiv eller känslofokuserad 

coping, för att hantera situationen (Muris, et al., 2001). Om den unge utöver det hanterar 

situationen felaktigt eller möter konsekvenser av sitt handlande och finner det övermäktigt kan 

känslor av hopplöshet infinna sig (Auerbach & Ringo, 2012).  
 

Detta exemplifierar en kedjereaktion, där en sårbarhet utlöser en annan. När ungdomar med 

känsligt temperament möter stress tenderar de att tolka den påfrestande situationen med hjälp av 

negativa attributioner, och är därmed mer benägen att hantera situationen med passiv eller 

känslofokuserad coping. (Calvete, 2010). Dels kan stressorer och negativa händelser i livet göra 

att redan sensitiva ungdomar insjuknar i depression, men utöver det kan ungdomar som redan 

http://proxy.ub.umu.se:13117/search?facet-author=%22Judy+Garber%22
http://proxy.ub.umu.se:13117/search?facet-author=%22Cynthia+Flynn%22
http://proxy.ub.umu.se:13117/search?facet-author=%22Judy+Garber%22
http://proxy.ub.umu.se:13117/search?facet-author=%22Cynthia+Flynn%22
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insjuknat påstå sig uppleva mer stress än innan och därmed stadfästa de depressiva tankarna 

ytterligare. Depressiva symptom associeras nämligen med egengenererad stress, vilket bildar en 

ond spiral där många nedstämda ungdomar fastnar (Hankin, 2005). 

Pubert - Kön - Självkänsla - Stressorer 

Under pubertetsutvecklingen är det mycket som sker inom den unge, både fysiskt och psykiskt. 

Man måste vänja sig med sin nya kropp och alla plötsliga humörsvängningar, samtidigt som 

kraven i skolan ökar och man förväntas ta större ansvar för sitt eget liv. Man etablerar nya 

relationer till jämnåriga medan relationen till föräldrar och syskon förändras. I mångt och mycket 

handlar därmed tonårstiden om att bli självständig och skapa sin egen identitet, och det är just i 

sökandet efter sig själv som man lätt kan halka in på krokiga vägar (Karevold, et al., 2009). 

Pubertetstiden har visat sig ha ett stort inflytande på den unges syn på sig själv. Självkänslan 

etableras under denna viktiga tid och de tankar man har om sig själv och sina egenskaper blir allt 

mer bestående (Muris, et al., 2001). Detta innebär att pubertetsutvecklingen på sätt och vis styr 

utvecklingen av den unges uppfattning om sig själv, och därmed även indirekt påverkar 

kognitionsmönster och stresshantering, men även hur nya vänskapsrelationer utformas (Millings, 

et al., 2012). De stora förändringarna innebär alltså både möjligheter och påfrestningar, men i 

artikelunderlaget indikeras att en alarmerande stor del av ungdomarna idag mår dåligt och känner 

sig stressade just på grund av dessa förändringar (Calvete, 2010; Macphee & Andrews, 2006; 

Muris, et al., 2001). Om man upplever att det är en obalans mellan de krav som ställs på en och 

den kapacitet man besitter kan man börja uppleva stress. Upplevelsen av själveffektivitet och 

prestationsförmåga har tidigare visatsig vara nära sammankopplad med självkänslan, och därmed 

kan man se att upplevelsen av stress indirekt påverkas av den unges självuppfattning. Om 

ungdomarna dessutom känner stress över att inte kunna prestera efter egna eller andras önskemål 

under en lång tid, och inte får tillräckligt med vila och återhämtning, kan det öka risken att den 

unge får en depression (Millings, et al., 2012). Man har även sett att flickor rapporterar fler 

stressymptom än pojkar. Detta innebär inte nödvändigtvis att flickor generellt sett har det svårare 

under puberteten eller ungdomsåren, trots att man i artikelunderlaget sett att flickor i högre 

utsträckning upplever sig ha låg självkänsla och använder sig av negativa attributioner. Det kan 

snarare ses som ett konstaterande att det finns statistiska könsskillnader när det gäller hur 

ungdomar rapporterar och hanterar stress (Macphee & Andrews, 2006).   
 

Dessa interaktionsmönster har återkommande diskuterats i artikelunderlaget. Artiklarna har 

undersökt dessa sårbarhetsfaktorer och genom varierande metoder försökt hitta mönster för hur 

de samverkar, och på så vis närma sig kärnan i depressionsetiologin. Trots att samtliga artiklar i 

resultatet kommer fram till att sårbarhetsfaktorer interagerar på olika plan och tillsammans gör 

den unge mer sårbar, anses det fortfarande finnas svårigheter att se generaliserbara och 

övergripande mönster för exakt hur denna interaktion går till. 

4 Diskussion 

 

I följande kapitel kommer studiens syfte, resultat och analys kortfattat att diskuteras. Förslag till 

vidare forskning ges samt en redogörelse för de begränsningar vi stött på under arbetets gång. 

Slutligen presenteras en kort sammanfattning av hela uppsatsen. 
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4.1 Resultatdiskussion 

Vi har i resultatet redogjort för att det slutgiltiga insjuknandet i depression i vissa fall kan orsakas 

av endast en sårbarhetsfaktor, men att den oftast uppkommer till följd av en kombination av flera 

olika fakorer. I artikelunderlaget har man framhävt att alla ungdomar kan bli deprimerade, men 

på grund av olika sårbarhetsfaktorer är risken att utveckla en depression olika från person till 

person. En ung individ kan till exempel tycka att någon händelse är mycket svår eller rent ut sagt 

outhärdlig att hantera medan en annan inte reagerar alls på samma sätt. Ungdomar har olika 

sårbarhet och klarar därmed påfrestningar olika bra. Vilken sårbarhet man har beror bland annat 

på vem man är som person, vilket socialt nätverk man har och hur man har vuxit upp. Ungdomar 

kan vara mer sårbar om de har varit med om många svåra saker som barn och inte har fått 

tillräckligt mycket stöd och hjälp från omgivningen. Därmed förklarar man i artiklarna att det 

inte finns endast en sårbarhetsfaktor som bidrar till att ungdomar blir extra sårbar. Det kan vara 

olika former av stressorer och psykiska påfrestningar som leder till att den unge blir deprimerad, 

eller så sitter sårbarheten helt enkelt i den unges sätt att tänka och uppfatta omvärlden. I 

artikelunderlaget visas även att det är vanligt att barn och tonåringar mår dåligt om det är 

konflikter och våld i familjen, eller om de upplever utanförskap bland jämnåriga eller om de har 

problem med kompisar. Man kan också vara mer sårbar om man tidigt i livet råkat ut för 

separation från viktiga personer, till exempel genom skilsmässa eller dödsfall, eller varit utsatt 

för andra betydande negativa livshändelser. Därmed visar vårt resultat att det finns flera 

sårbarhetsfaktorer som påverkar ungdomar. Hur och när de uppkommer varierar sedan från fall 

till fall. 
 

Att känna sig ledsen och nedstämd ibland är vanligt och en del av livet. En kris eller sorg som till 

exempel att någon som står en nära dör eller att en pojkvän eller flickvän har gjort slut, kan 

kännas mycket jobbigt för en ung människa. Vanligtvis brukar dessa kriser gå över av sig själv 

med hjälp och stöd av närstående, men för en del ungdomar kan kontinuerlig utsatthet leda till 

förhöjd sårbarhet och eventuellt även depression. Att vara sårbar behöver därmed inte innebära 

att man kommer att insjukna i en depression, däremot poängteras i artikelunderlaget att sårbarhet 

i sig utgör en grogrund för insjuknande. 
 

Trots att man i vårt artikelunderlag endast undersöker och beskriver vissa sårbahetsfaktorer, kan 

man knappast påstå att sanningen är riktigt så enkel. Under arbetets gång har vi reflekterat över 

andra faktorer som kan tänkas spela lika stor roll, men som inte tagits upp i artikelunderlaget. 

Exempelvis rusmedelsbruk kan tänkas utgöra en sårbarhetsfaktor för ungdomar, och man kan 

spekulera i om alkohol och droger kan utlösa eller förstärka effekten av andra sårbarhetsfaktorer. 

Även om rusmedelsbruk i sig knappast kan leda till depression skulle man kanske kunna se ett 

viktigt cirkulärt samband mellan dessa två. Om man som ung börjar att använda sig av alkohol 

eller tar droger i självmedicinerande syfte, kunde depressionssymtomen i värsta fall förvärras. 

Det kan i sin tur leda till att de negativa tankemönstren blir mycket starkare och stadfästs 

ytterligare. 
 

I resultatet behandlar vi även det faktum att fler flickor drabbas av depression än pojkar i 

ungdomsåren. I artikelunderlaget förklaras detta med att fler flickor än pojkar i ungdomsåren 

upplever depressiva symptom på grund av förhöjd känslighet för vissa sårbarhetsfaktorer, så som 

dysfunktionell relation till modern och negativa kognitionsmönster. Flickor påverkas alltså mer 

av denna känslighet och utvecklar därmed i större grad depression till följd av den. Flickor 
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kommer dessutom in i puberteten tidigare än pojkar, och detta har visats leda till att de riskerar 

att utveckla en negativ självkänsla tidigare än vad pojkar gör, och därmed blir mer utsatta och 

sårbara i ett tidigare stadie. Detta leder in oss på en debatt om kön är socialt konstruerat och 

vilken roll till exempel media spelar. Diskussioner om skönhetsideal är verkligen aktuellt idag, 

och speciellt unga flickor utsätts dagligen för en mängd information om hur man bör se ut och 

hur man ska klä sig. Med tanke på den kroppsliga förändring som händer under puberteten kan 

känslor av fientlighet riktas mot den egna kroppen. Ökad behåring, finnar, bredare höfter och 

tidigt eller sent utvecklade bröst är alla en naturlig del av pubertetsutvecklingen. Dock kan dessa 

kroppsliga fenomen ibland krocka med de rådande skönhetsidealen, och därmed är det lätt hänt 

att unga flickor börjar känna sig annorlunda och/eller inte vackra nog.  
 

Ytterligare en skillnad mellan tjejer och killar kan uppmärksammas, och det är hur 

depressionssymptomen tar sig uttryck. Alla människor reagerar givetvis på olika sätt när man blir 

sårad eller mår dåligt, en kille kan bli väldigt utåtagerande och stökig medan en tjej kanske blir 

mer uppenbart ledsen och nedstämd. Man bör alltså fundera på om det verkligen är så att flickor 

mår sämre än pojkar, eller om det bara är så att vi idag är sämre på att upptäcka 

depressionssymptom hos pojkar? Tonåringar som inte kommit så långt i den kognitiva 

utvecklingen kanske inte kan uttrycka sig verbalt om sin nedstämdhet. Istället är det vanligt att 

de uttrycker sin ohälsa genom att försöka kontrollera sig själva på de sätt som de känner till, 

exempelvis genom att sluta äta och därmed utveckla en ätstörningeller börja dricka stora 

mängder alkohol eller använda droger för att få fly verkligheten för en stund. Det är förstås 

vanligare att ungdomar som är stökiga, oroliga och krävande får skäll och negativ kritik för sitt 

beteende, både i hemmet och i skolan, medan andra ungdomar får höra hur bra de sköter sig och 

hur duktiga de är. De tankar andra har om oss och vår förmåga har avgörande betydelse för hur 

vi ser på oss själva och hur vårt beteende tar sig uttryck. Om en flicka är utsatt för ständig kritik i 

skolan kan effekten bli att hon beter sig ännu stökigare och presterar ännu sämre, vilket i de 

flesta fall medför att hon bemöts där efter. På så vis fortsätter hennes beteende och omgivningens 

bemötande som kan göra att flickan lättare etablerar negativa tankemönster om sig själv och sin 

förmåga. Därmed är risken också större att hon utvecklar depression. Det är därför viktigt, 

speciellt hos de som arbetar med ungdomar, att möta tonåringar på ett bra sätt och se varje 

individ som en helhet. Förståelsen för kopplingen mellan den unges beteende och dennes 

bakgrund är lika viktigt som att vara uppmärksam på det bemötande man ger honom eller henne. 
 

De sårbarhetsfaktorer som vi tar upp i resultatet spelar givetvis olika stor roll för 

depressionsetiologin. Efter analys av artikelunderlaget insåg vi att en del sårbarhetsfaktorer 

ansågs ha en mer direkt koppling till depression, medan andra mer ansågs ha en medierande 

effekt. De sårbarhetsfaktorer som ansågs ha direkt koppling till depression var otrygg 

anknytning, arv, låg självkänsla, stressorer samt negativa kognitionsmönster. Otrygg anknytning 

till föräldrarna betonas i samtliga artiklar, och något som vi uppmärksammade speciellt var 

kopplingen mellan depression hos föräldern och otrygg anknytning. Deprimerade föräldrar har 

svårt att vara lyhörda för barnets signaler och kan därför vara oförmögna att knyta an. De 

uttrycker sig oftast negativt om vardagliga situationer, men också direkt om och till sitt barn, 

vilket skapar negativa associationer hos den unge som sedan kan leda till låg självkänsla. 

Interaktionen mellan ärftlig sårbarhet för depression samt uppväxtförhållanden med en 

deprimerad förälder ansågs alltså vara en av de mest prediktiva kombinationerna som gör 

ungdomar sårbara för depression. Ett annat mycket viktig samspel som återkommande betonas i 

resultatet är användandet av negativa attributioner och negativa copingstategier i mötet med 
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stressorer. Ständig utsatthet för psykiska påfrestningar eller plötsliga negativa livsförändringar 

har visat sig ha stor betydelse för ungdomsdepression. Stressorer kan alltså ha förödande effekt 

på ungdomar med flera sårbarhetsfaktorer, så som exempelvis känsligt temperament och 

negativa kognitionsmönster. Dessa ungdomar kan lätt uppleva världen utanför som hotande, och 

tenderar att förklara och förhålla sig till psykiska påfrestningar med negativa attributioner eller 

hanterar stressen som uppkommer i samband med dessa påfrestningar med negativa 

copingstrategier. 

 

Känslostormar, deppighet och svarta tankar är något som många unga stundtals upplever och det 

är svårt att säga exakt var gränsen för depression går. Normala humörsvängningar pågår i regel 

under ganska korta perioder, men om de håller de i sig vecka in och vecka ut så kan det vara 

tecken på att man utvecklat en depression. En ung människa som är deprimerad har ofta svårt att 

få vardagen att fungera, de struntar i att gå till träningen, vill inte träffa kompisar och låser mest 

in sig på sitt rum. Deprimerade ungdomar etablerar ofta negativa tankar om sig själv och sin 

kropp. Som ung kan man då både tänka och känna att man är dum, ful, värdelös och tråkig. De 

låga tankarna kan i sin tur göra den unge orkeslös, man börjar prestera sämre i skolan och det 

sociala samspelet med andra blir lidande. Psykisk ohälsa kan alltså få många olika konsekvenser. 

Vissa är övergående medan andra är mer eller mindre kroniska och påverkar den unge även 

under resten av livet. Man kan givetvis diskutera vilka sårbarhetsfaktorer som väger tyngst men 

det är kanske viktigare att uppmärksamma den komplexa interaktionen som sker mellan 

sårbarhetsfaktorerna och att kombinationen av fler sårbarhetsfaktorer formar ett mer känsligt 

utgångsläge för ungdomar. Det är även viktigt att förstå att samma typ av sårbarhetsfaktorer kan 

påverka två ungdomar på helt olika sätt trots att följden blir den samma, det vill säga en förhöjd 

risk att insjukna i depression. 

4.2 Begränsningar 

När det gäller metodvalet har vår litteraturstudie utformats på ett strukturerat sätt för att minska 

risken för att urvalet av artiklar blir selektivt. Litteraturöversikt som metod har i vissa fall 

kritiserats, eftersom den riskerar att bli en återgivning av litteratur som redan finns på området, 

utan en egentlig analys. Detta har vi dock undvikit genom en ständig jämförelse av resultat från 

flera artiklar. På så vis har vi sammanställt gemensamma drag i artikelunderlaget genom sub- 

och huvudkategorier, redogjort för uppmärksammade mönster samt noggrannt beskrivit och 

analyserat hur artiklarna ser på de olika sårbarhetsfaktorernas del i ungdomsdepression. 
 

Eftersom vi ville ha en internationell kunskapsgrund valde vi i urvalet ut vetenskapliga artiklar 

från olika länder. Trots att resultaten i artiklarna anses hålla hög extern validitet kan det givetvis 

innebära att kulturella skillnader i normer och värderingar präglar resultaten. Hur man definierar 

ungdomar och depression skiljer sig mellan olika länder, vilket vi insåg under analysen av 

artikelunderlaget. Om än denna skillnad inte är markant, kan den ändå påverka validiteten och 

generaliserbarheten i vår studie.  

4.3 Förslag till vidare forskning 

Det ökade behovet av kunskap om ungdomsdepression medför även ett behov av bättre 

förståelse för skyddsfaktorer och preventiva åtgärder. Efter att vi arbetat med vår studie uppkom 

ett naturligt intresse för att föra kunskapen ytterligare ett steg framåt, och vi har insett att det 
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finns fler frågetecken som bör redas ut innan man med säkerhet kan tackla depressionens 

framfart. Bland annat skulle det behövas mer omfattande kunskap om sårbarhetsfaktorer, där 

man med fördel kunde titta på bland annat sambandet mellan rusmedelsbruk och 

depressionssymptom. Utöver det borde man undersöka hur man på bästa sätt kan upptäcka 

ungdomar som är utsatta för olika sårbarhetsfaktorer, samt titta på hur man på ett optimalt sätt 

kunde implementera kunskap om sårbarhetsfaktorer i praktiken. Mer kunskap behövs även när 

det gäller hur man kan rikta insatser till dessa riskgrupper, och vidare kunde det vara intressant 

att undersöka vilka insatser som fungerar bäst för olika ungdomsgrupper. Utöver ökad kunskap 

om sårbarhetsfaktorer borde man även utveckla förståelsen för skyddsfaktorer. Om 

skyddsfaktorer helt kan konkurera ut sårbarhetsfaktorer kunde man använda den kunskapen för 

att utforma preventiva stödåtgärder. Tillgång till mer omfattande och specifik kunskap om 

ungdomsdepression är ett stort steg i rätt riktning för att kunna göra preventiva och sekundära 

åtgärder så optimala som möjligt, och det steget tar man på bästa sätt genom ökad förståelse för 

allt från skyddsfaktorer till kännetecken och symptom samt behandlingsalternativ. Ingen kunskap 

är onödig när det kommer till att förebygga ungdomars psykiska ohälsa. 

4.4 Avslutande sammanfattning 

I denna studie har vi med hjälp av litteratur undersökt och analyserat vilka sårbarhetsfaktorer 

som ökar risken att ungdomar etablerar depressiva symptom samt hur dessa faktorer interagerar 

för att göra ungdomar mer sårbara för depression. Genom ett systematisk urval fick vi fram 10 

vetenskapliga artiklar som tillsammans bildade vårt artikelunderlag. Detta underlag fungerade 

som den kunskapsgrund på vilken vi baserade studiens analys. Under analysprocessen tog vi reda 

på vilka sårbarhetsfaktorer bidrar till depression bland unga, samt på vilket sätt 

sårbarhetsfaktorer interagerar för att göra ungdomar mer känsliga för depression. 

Analysprocessen genererade fem huvudkategorier, interpersonella relationer, kognitiva 

förmågor, personlighet, biologiska faktorer och stressorer. Inom dessa huvudkategorier 

identifierades 12 subkategorier, dysfunktionella relationer, otrygg anknytning, negativ attribution 

och negativa copingstrategier, känsligt temperament, låg självkänsla, arv, pubertetsinträde, 

kvinnligt kön, negativa livshändelser och psykiska påfrestningar. Dessa 12 subkategorier 

motsvarar de sårbarhetsfaktorer som enligt artikelunderlaget bidrar till ungdomsdepression, och 

besvarar alltså vår första forskningsfråga. Den sista och sjätte huvudkategorin innehåller sedan 

svaret på vår andra forskningsfråga. Där har vi identifierat de interaktionsmönster artiklarna sett 

när de undersökt dessa 12 sårbarhetsfaktorer, och slutgiligt visat på hur den växelverkan som 

finns mellan sårbarhetsfaktor som bidrar till att göra depressionsetiologin så dynamisk. 
 

Sammanfattningsvis har vi i resultatet redogjort för att dysfunktionella relationer i allmänhet, och 

otrygg anknytning till föräldrar i synnerhet, spelar en viktig roll i depressionsetiologin. Sociala 

kontakter till familj och vänner är mycket viktiga under ungdomsåren, och om man saknar ett 

välfungerande socialt nätverk eller ingått i relationer präglade av otrygga anknytningsmönster 

anses man vara extra sårbar för att utveckla depression. En ungdoms benägenhet att använda sig 

negativa attributioner och negativa copingstrategier ses som en kognitiv känslighet. Att hela 

tiden tolka det som händer i ens omgivning med stabila och negativa katastroftankar bidrar till 

ökad sårbarhet, likaså om den unge ständigt använder sig av passiv eller känslofokuserad coping 

för att hantera utmaningar och stress. En del personlighetsmässiga sårbarheter har även 

behandlats i resultatet. Känsligt temperament och låg självkänsla anses vara relativt stabila över 

tid och bidrar med förhöjd känslighet för exempelvis stress. Depression anses även ha en ärftlig 
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komponent, och man kan därmed ärva en förhöjd sårbarhet inför sjukdomen. Pubertet spelar 

också en stor roll i depressionsetiologin, eftersom tiden för pubertetsinträdet visatsig vara en 

speciellt känslig period när det gäller depression. I resultatet framkommer även att sårbarheten 

kan se olika ut mellan könen, och betoningen ligger på en synligt förhöjd känslighet hos flickor. 

Det framkommer även att negativa erfarenheter och drastiska livsförändringar under uppväxten 

ökar risken för att utveckla en depression, liksom ständig utsatthet för psykiska påfrestningar. I 

stort sett alla som lider av depression har vid något tillfälle stött på åtminstone en betydande 

negativ livshändelse. I resultatets slutskede illustreras ett schema för interaktionsmönster, där vi 

förtydligar de olika sårbarhetsfaktorernas koppling till varandra. Trots kunskap om vilka 

sårbarhetsfaktorer som är mest betydelsefulla för ungdomsdepression samt ökad förståelse för 

interaktionsmönster dem emellan finns dock fortfarande svårigheter att precisera 

depressionsetiologin samt kartlägga övergripande mönster för exakt hur detta samspel går till. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Artikelmatris 
 
Författare och 

tidsskrift: 

Artikel: År: Syfte: Resultat: Relevans för 

uppsatsen: 

 

P. Muris,  

H. Schmidt,  

R. Lambrichs, 

C. Meesters 

 

 

Behaviour  

Research and 

Therapy 

 

 

Protective and 

vulnerability 

factors of 

depression in 

normal 

adolescent 

 

2001 

 

Studiens syfte är att 

undersöka vilken 

roll olika risk- och 

sårbarhetsfaktorer 

spelar när det gäller 

depression hos 

unga. Fokus ligger 

på attribution, 

coping, uppfostran 

och självkänsla. 

 

Ungdoms-deppression 

förknippades med 

känslan av att vara 

bortstött från föräldrar, 

negativ attribution och 

passiv coping, samt 

låg nivå av aktiv 

coping och 

självkänsla. Dålig 

uppfostran och negativ 

attribution anses vara 

primärkällor till 

depression hos unga. 

 

Studien redogör för 

ett antal olika 

riskfaktorer som 

kan leda till 

ungdomsdepression. 

I resultatet påvisar 

man sambandet 

mellan olika 

sårbarhetsfaktorer, 

samt hur de 

samverkar för att 

göra den unge mer 

känslig för att 

utveckla depressiva 

symptom. 

 

 

 

 

 

 

 

J. Garber, 

C. Flynn 

 

 

Cognitive 

Therapy and 

Research 

 

 

 

Predictors of 

depressive 

cognitions in 

young 

adolescents. 

 

2001 

 

Syftet var att 

undersöka på vilket 

sätt depression hos 

modern, moderns 

kognitiva stil, 

moderns föräldrastil 

och uppfostran, 

samt andra 

stressande 

livshändelser 

påverkar och bidrar 

till negativa 

kognitioner 

(attribution, 

hopplöshet, 

självkänsla) hos 

ungdomar samt om 

dessa har någon 

anknytning till 

utvecklandet av 

depression. 

 

 

 

 

 

Resultatet visar att 

deppression hos 

modern bidrar till att 

alla tre negativa 

kognitioner förstärks 

hos den unge. Utöver 

det ser man att 

moderns föräldrastil 

samt andra 

livsstressorer 

signifikant bidrog till 

depressiv kognition 

hos ungdomarna. Man 

såg även att låg 

självkänsla hos den 

unge var tätt 

sammankopplat med 

låg nivå av acceptans 

från modern.  

 

Här poängteras att 

dålig relation och 

anknytning till 

modern bör ses som 

en betydande 

riskfaktor för att 

som tonåring 

utveckla negativa 

kognitioner, det vill 

säga känslor av 

hopplöshet, 

negativa 

attributioner och låg 

självkänsla. Dessa 

negativa 

kognitioner hör 

sedan ihop med 

ökad sårbarhet för 

depression.  
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S. K. 

Margolese, 

D. Markiewicz, 

A. B Doyle 

 

 

Journal of 

Youth and 

Adolescence  

 

Attachment to 

parents, best 

friend, and 

romantic 

partner: 

Predicting 

different 

pathways to 

depression in 

adolescence 

 

2005 

 

Studien ämnar 

undersöka nära 

relationer under 

tonåren (mamma, 

pappa, bästa vänner 

och romantiska 

partners) och deras 

samband med 

depression. Studien 

önskar kunna påvisa 

mål-specifika vägar 

till  

ungdomsdepression 

som har med 

anknytning och 

relationell stress att 

göra. 

 

Otrygg anknytning till 

romantisk partner och 

mamma var unikt 

prediktiva för 

depression. Ungdomar 

som är osäkra i sina 

relationer tenderar att 

göra negativa 

attributioner i 

samband med 

relationell stress. 

Dessa ungdomar 

grubblar speciellt när 

de konfronteras med 

spänningar som  

involverar den 

romantiska partnern. 

Resultaten 

understryker 

sambandet mellan 

anknytning, negativa 

attributioner och 

depression. 

 

Studier påvisar att 

socialt umgänge är 

mycket viktigt för 

den unges 

välmående. Här 

poängterar man att 

ifall umgänget, både 

till familjen och 

jämnåriga, inte 

innefattar god 

anknytning kan risk 

för depression 

förekomma. Utöver 

det redogör artikeln 

för samverkan 

mellan anknytning 

och attribution, 

närmare bestämt att 

dålig anknytning 

kan ge dig förvridna 

modeller om hur 

relationer ska se ut 

och fungera, och 

därmed påverka 

individens tolkning 

av olika händelser.

  

 

 

 

 

B. L. Hankin 

 

 

Elsevier 

Journal of 

Adolescence 

 
Adolescent 

depression: 

Description, 

causes, and 

interventions 

 

2006 

 

Studiens syfte är att 

undersöka 

betydelsen av olika 

stressfaktorer samt 

hur dessa stressorer 

interagerar med 

genetiska, 

biologiska, 

kognitiva, 

personlighet-

mässiga och 

mellanmänskliga 

sårbarheter  

för att förutsäga 

ungdomsdepression.  

 

Miljömässiga 

riskfaktorer bidrar till 

ökningar av 

ungdomsdepression. 

Vidare säger resultatet 

att många andra 

sårbarheter, så som 

dålig anknytning, kön, 

temperament, attityder 

och coping, kan 

förstärka denna 

förening så att redan 

utsatta ungdomar är än 

mer benägna att bli 

deprimerade. 

 

Studien påviser ett, 

för oss intressant, 

samband mellan 

interna och externa 

riskfaktorer. 

Ungdomar med 

interna svagheter 

reagerar kraftigare 

på miljömässiga 

stressfaktorer och 

kan därmer utveckla 

depression i högre 

grad än mindre 

känsliga unga. 

Studien beskriver 

även mångsidigt 

olika riskfaktorer 

och undersöker på 

vilket sätt de kan 

leda till 

nedstämdhet hos 

unga. 
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A. R. 

MacPhee, 

J.J.W 

Andrews, 

 

 

Adolescence  

 

Risk factors for 

depression in 

early 

adolescence 

 

 

2006 

 

Syftet är att 

identifiera de mest 

framträdande 

riskfaktorerna för 

depression i 

tonåren. Följande 

nio prediktorer 

undersöktes: 

upplevd livskvalitet 

relationer, upplevd 

omvårdnad samt 

avslag från 

föräldrar, 

självkänsla, 

kroppsuppfattning, 

pubertal status, 

socioekonomisk 

bakgrund, problem 

beteenden, och 

hyperaktivitet. 

 

 

 

 

 

 

 

Inbördes relationer, 

anknytning, upplevt 

föräldrabeteende (både 

föräldrarnas 

omvårdnad och 

avvisande), samt 

självkänsla gav 

betydande och unika 

bidrag till 

depressionskalan. 

Hyperaktivitet 

/koncentrations-

svårigheter och andra 

beteendeproblem 

visade sig också vara 

viktiga faktorer för att 

kunna förutse 

riskgrupper.  

 

 

 

 

Studiens resultat 

beskriver de 

viktigaste 

riskfaktorerna. Här 

framkommer viktig 

kunskap om hur 

ungdomar med 

interna svagheter 

kan anses befinna 

sig i riskgruppen för 

att utveckla 

depression, medan 

externa 

sårbarhetsfaktorer 

anses kunna 

påverka 

riskungdomar 

ytterligare. I studien 

belyser man även 

interaktionsmönster 

mellan 

sårbarhetsfaktorer. 

 

E.M.C Bouma,  

J. Ormel, 

F.C. Verhulst, 

A.J. 

Oldehinkel 

 

 

Elsevier 

Journal of 

Adolescence 

 

Stressful life 

events and 

depressive 

problems in 

early 

adolescent 

boys and girls: 

The influence 

of parental 

depression, 

temperament 

and family 

environment 

 

2008 

 

Studiens syfte är att 

undersöka 

interaktionen och 

samverkan mellan 

riskfaktorerna 

föräldradepression 

och kön, samt hur 

den förstnämnda 

påverkas av 

temperament och 

familjemiljö. 

 

Ungdomar med 

föräldrar som hade 

långvariga depressiva 

episoder hade i högre 

utsträckning ett 

känsligt temperament 

och var mer känsliga 

för depressogeniska 

effekter av stressorer 

och negativa 

livshändelser än 

ungdomar utan 

deprimerade föräldrar. 

Dessutom 

framkommer att 

flickor är mer känsliga 

för 

uppväxtförhållanden i 

samband med en 

deprimerad förälder än 

pojkar, och kan 

därmed påverkas 

starkare av denna 

sårbarhetsfaktor. 

 

 

 

 

Flera genetiska och 

miljömässiga 

riskfaktorer (i detta 

fall temperament 

och 

familjesituation) 

kan ändra 

individuell 

känslighet för 

depressogeniska 

effekter av olika 

händelser. Studiens 

resultat visar på att 

olika riskfaktorer 

samverkar.  
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E. Karevold,  

E. Roysamb,  

E. Ystrom,  

K.S Mathiesen 

 

 

Developmen-

tal Psychology 

 

 

 

 

Predictors and 

pathways from 

infancy to 

symptoms of 

anxiety and 

depression in 

early 

adolescence 

 

2009 

 

Studien ämnar till 

att utforska om 

samverkan mellan 

kontextuella 

faktorer (depression 

hos modern och 

familjestöd) och 

temperament  

(blyghet och 

emotionalitet) 

fungerar som 

riskfaktorer och kan 

antas förutsäga 

depression. 

 

Två huvudsakliga 

vägar identifierades. 

En väg var genom 

temperament, eftersom 

nästan alla riskfaktorer 

delvis medieras genom 

den unges 

emotionalitet. Den 

andra 

vägen var genom 

tidiga kontextuella 

riskfaktorer. Negativ 

miljömässig påverkan 

innan 5 års ålder 

kunde förutsäga 

depression i tonåren. 

 

 

Här ligger fokus på 

att negativa 

stressorer som 

inträffat i 

barndomen 

fortfarande kan ha 

depressogenisk 

effekt när den unge 

når tonåren. Detta 

är intressant för  

analys om 

preventiva åtgärder. 

 

E. Calvete 

 

 

Cognitive 

Therapy and 

Research 

 

 

 

Integrating 

sociotropy, 

negative 

inferences and 

social stressors 

as explanations 

for the 

development of 

depression in 

adolescence: 

interactive and 

mediational 

mechanisms 

 

 

2010 

 

Studiens syfte är att 

undersöka hur 

negativa 

attributioner och 

sociala stressorer 

tillsammans bidrar 

till att ungdomar 

utvecklar 

depression. Studien 

testar interaktionen 

mellan dessa och 

undersöker på vilket 

sätt de påverkar 

kognitiv sårbarhet. 

 

Resultatet visar på att 

ungdomar med hög 

nivå av negativ 

attribution reagerade 

kraftigt på sociala och 

relationella stressorer. 

Dessa två bidrar inte 

bara till ökad sårbarhet 

utan korrelerar även 

signifikant med 

varandra. Ungdomar 

med dessa egenskaper 

ligger enligt studien i 

riskzonen för 

depression.  

 

 

Artikeln behandlar 

olika riskfaktorer 

som finns hos 

ungdomar, samt 

bekriver vilka 

komponenter som 

tillsammans bidrar 

till ökad sårbarhet 

för depression i 

tonåren. 

 

R.P Auerbach, 

M-H. Ringo 

Ho 

 

 

Journal of 

Clinical Child 

& Adolescent 

Psychology 

 

A cognitive-

interpersonal 

model of 

adolescent 

depression: 

The impact of 

family conflict 

and 

depressogenic 

cognitive styles 

 

2012 

 

Studien ämnar 

komplettera det 

teoretiska gap som 

finns mellan 

kognitiv och 

interpersonell 

sårbarhet hos unga. 

De vill undersöka 

stress som 

genereras från dessa 

två, samt titta på 

efterföljande 

depressiva symtom.  

 

 

Konsekvent med "The 

spillover effect" fann 

man att större 

familjekonflikter 

utlöste större 

depressionsbenägenhet 

hos unga. Negativa 

kognitionsstilar 

medierar vägen mellan 

inbördes stress och 

depressiva symptom 

vilken gör den unge än 

mer sårbar. 

 

"The spillover 

effect" visar på att 

oroliga 

familjeförhållanden 

och osäker 

anknytning kan 

verka som triggers 

för ungdomar med 

dålig kognition och 

på så vis leda till 

större benägenhet 

att utveckla 

depression. 

Studiens resultat 

visar på ett tätt 

samband mellan 

anknytning och 

kognition. 
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A. Millings,  

R. Buck, A. 

Montgomery, 

M. Spears, 

P. Stallard 

 

 

Elsevier 

Journal of 

Adolescens 

 

 

School 

connectednes, 

peer 

attachment, 

and self-esteem 

as predictors of 

adolescent 

depression 

 

2012 

 

Studiens syfte är att 

undersöka huruvida 

kontakten med 

skolan påverkar 

depression i 

ungdomsåren, samt 

om relationer till 

jämnåriga samt den 

egna självkänslan 

har någon inverkan 

på skolgången 

 

Dåliga eller 

ickeexisterande 

relationer till 

jämnåriga samt 

negativ självkänsla är 

mer betydelsefulla 

riskfaktorer än 

samhörighet med 

skolan när det gäller 

att statistiskt 

förutsäga symtom på 

nedstämdhet, även om 

alla tre variablerna är 

signifikant associerade 

med depressiva 

symptom hos 

ungdomar. 

 

 

 

social exclusion och 

utanförskap i skolan 

(externt) samt dålig 

självkänsla (internt) 

har båda relation till 

ungdomsdepression. 

I artikeln diskuteras 

även sambandet 

mellan negativ 

självkänsla och 

förmågan att skaffa 

vänner, samt hur 

detta påverkar 

trivsel i skolan.  
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