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Sammanfattning 

 

 

Det  övergripande  syftet  med  denna  prospektiva  studie  var  att  undersöka hur 

mycket av variationen social ångest, sömnproblem och katastroftankar, tillsammans 

kan förklara av depressiva symtom hos gymnasieungdomar (N= 839) över tid. Det 

undersöktes även vilken av dessa variabler som var den bästa prediktorn för att 

förklara variationen i depressiva symtom och om samma förklaring gällde både 

pojkar och flickor. Resultatet påvisade att social ångest bäst kunde förklara 

variationen i depressiva symtom hos pojkar och hos flickor var det katastroftankarna. 

Studiens resultat påvisade inget samband mella ungdomarnas subjektiva upplevelse 

av söm och utveckling av depressiva symtom över tid. Studiens resultat diskuteras 

utifrån forskningen hittills. 

 

Nyckelord: Depressiva symtom, social ångest, katastroftankar, sömn, kön. 
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1. Inledning 

 

 Dagens media förser oss ofta, om inte dagligen med informationen som har med 

den försämrade psykiska hälsan  i samhället att göra. Försämringen av den 

psykiska hälsan som rapporteras, finns oftast bland dagens ungdomar. Hos unga 

i Sverige har det visats en tydlig ökning av besvär i form av bl.a. depressiva 

symtom, sömnbesvär, stress och ihållande smärta, d.v.s. olika typer av värk. 

(Statens offentliga utredningar, 2006). Magsmärtor, huvudvärk och olika typer 

av ångestproblematik är något som allt fler ungdomar drabbas av och antalet 

flickor som  rapporterar det ovanstående är överrepresenterade. 

(Socialstyrelsens publikationer, 2001). År 2001, publicerade Socialstyrelsen en 

studie vars främsta syfte var att titta närmare på användning av antidepressiva 

läkemedel bland ungdomar. Studiens resultat visade bl.a. att rapporterade 

depressiva symtom fanns mest hos flickor samt att uskrivning av antidepressiva 

läkemedel bland ungdomar i åldrarna 15 till 18, hade tredubblats på endast 4 år. 

(Socialstyrelsen, 2001). Bland dessa var det återigen flickor som var värst 

drabbade.  

        

Det sker stora förändringar på flera plan hos både flickor och pojkar 

under ungdomsåren, d.v.s. under adolescencen. (Lightfoot, Cole  & Cole, 2009). 

De olika förändringarna sker inom både ett fysiologiskt och ett psykologiskt 

perspektiv. Ett flertal studier har visat att det sker en tydlig ökning i exempelvis 

depressiva symtom (t ex  återkommande nedstämdhet) och ångest, samt att det 

förekommer hos både flickor och pojkar men att det är oftast är flickor som blir 

“drabbade“ . (Costello et al., 2008; Twenge & Nolen‐Hoeksema, 2002). Vidare, 
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publicerades år 2003 en studie som bedrevs i Skottland under en period av fyra 

år, som kom att inkludera flera tusen skotska barn och som visade på ett 

känslomässigt lidande hos både flickor och pojkar. Ungdomarna följdes från det 

att de var 11 år gamla tills de hade fyllt 15 år. Intressant med denna studie är att, 

även denna visade på en skillnad mellan könen då de har fyllt 15 år. Nämligen, 

det känslomässiga lidandet blev högre hos flickorna och att risken för att 

drabbas av allvarlig depression blev dubbelt så hög bland dem. (Sweeting & 

West, 2003).  

        

Utöver de studierna som nämnts ovan, har en litteraturstudie över de 

väletablerade teorierna, s.k. “Grand Theories“ inom psykologin gjorts. (Lightfoot 

et al., 2009). Exempel på dessa är de psykodynamiska teorierna, teorier inom 

kognitiv‐ och inlärningspsykologi samt de sociokulturella utvecklingsteorierna. 

Detta för att skapa en större inblick och en helhetsbild över den period som 

framstår som “kritisk“ för ungdomarnas vidare utveckling i vuxen ålder. Utifrån 

dessa och de studier som har funnits relevanta för den aktuella studien, och som 

presenteras i sin korthet tidigare i denna text, sker en viktig del av 

identitetsutvecklingen under ungdomsåren. Likaså har de flesta ungdomar en 

relativt oproblematisk utveckling under samma period, d.v.s. mellan 12 och 20 

års ålder, men att risken för utveckling av olika dysfunktionella hälsobeteenden 

finns och kan komma att gälla under senare tid samt ligga till grund för både 

mortalitet och morbiditet. (Williams, Holmbeck, & Greenly 2002). Exempel på 

sådana beteende kan vara alkohol och/eller narkotika missbruk som kan komma 

att användas som ångestdämpande eller för motverkan av depressiva symtom. 

Utifrån det som beskrivs hittills i denna studie, på ett mer övergripande sätt, dras 
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slutsatsen om att utvecklingen under ungdomsåren sker på olika plan samtidigt, 

ungdomarnas identitetsutveckling står i fokus och den påverkas av olika 

fysiologiska, socialpsykologiska, kognitiva, sociokulturella samt socioemotionella 

faktorer. (Lightfoot, el at., 2009). Likaså att det förekommer ett känslomässigt 

lidande, d.v.s. depressiva symtom hos både flickor och pojkar men att flickor är 

de som drabbas i högre utsträckning och att de hälsobeteenden som utvecklas 

under samma åldersperiod hos båda kön kan komma att gälla under senare tid, 

samt ligga till grund för olika psykologiska problem.  (Costello et al., 2008; 

Twenge & Nolen‐Hoeksema, 2002; Williams et al., 2002). 

        Orsakerna till depressiva symtom hos ungdomar kan vara olika och inte 

sällan svåra att spåra eller veta om dessa är bara en del av denna mångfaldiga 

utvecklingen under ungdomsåren samt övergående, eller om de grundas på 

något annat. Oavsett, så är dessa värda att uppmärksammas, i synnerhet om de 

kopplas till kunskapen om att psykisk ohälsa utgör de största hälsoproblemen 

under uppväxtåren. (WHO, 2001). 

       

Förutom att orsakerna till utveckling av depressiva symtom hos 

ungdomarna kan vara olika, de kan också vara många och tillsammans på ett 

eller annat sätt stå för variationen i utveckling av sådana depressiva symtom. En 

annan viktig aspekt är att personer som besväras av en psykologisk problematik 

oftast besväras av ytterligare en psykologisk problematik samtidigt. För att 

belysa sådana processer brukar det transdiagnostiska perspektivet användas. 

Det transdiagnostiska perspektivet innebär kort att det kan finnas gemensamma 

processer (exempelvis repititivt negativt tänkande som oro, ruminering och 

katastrofierande) som ligger till grund för, exempelvis depressiva symtom och 
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som kan vidmakthålla dessa. (Kessler et al., 1994). De psykiska och fysiska 

hälsoproblemen som förekommer samtidigt benämns som komorbida. 

     Med hjälp av det transdiagnostiska perspektivet, har ett flertal olika studier 

indikerat att, exempelvis katastrofierande (t ex att oroa sig för att man inte 

kommer att få tillräckligt med sömn och att man inte kommer att utföra arbetet 

så som det förväntas av en om man känner sig trött på jobbet är några exempel 

på katastrofierande vid sömnbesvär) i samband med sömnbesvär och depressiva 

symtom, kan verka vidmakthållande. Med andra ord betyder kastrofierande att 

individen i förväg tänker negativt, d.v.s. förutspår de negativa konsekvenserna 

av, t ex sömnbrist, som kan uppstå i framtiden. Analogt skulle samma perspektiv 

kunna bidra med mer förståelse ifråga om samsjuklighet när det gäller social 

ångest och depressiva symtom.  

 

Ovan presenterade psykologiska besvär, d.v.s. social ångest, sömnbesvär 

och depressiva symtom anses vara vanligt förekommande under ungdomsåren, 

där grad av katastrofierande kan vara en faktor som möjligtvis kan öka risken för 

utveckling av psykisk ohälsa, på så vis att de negativa tankarna eller oron som 

individen använder sig av vidmakthåller problemet individen upplever sig ha. 

Detta har dock inte studerats så mycket, d.v.s. det som det finns mest kunskap 

om är att katastroftankar är en vidmakthållande faktor vid en rad problem. Detta 

samt att depressiva symtom förekommer i hög utsträckning under ungdomsåren 

ligger till grund för denna studie, d.v.s. social ångest, sömnbesvär och 

katastroftankar studeras i relation till depressiva symtom. Mer specifikt är syftet 

med denna studie att titta närmare på om dessa variabler kan förklara 

variationen i depressiva symtom över tid. Med tanke på att det har observerats 
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en del könsskillnader, som presenterats tidigare i texten, söker denna studie titta 

närmare på om samma förklaring kan komma att gälla för både flickor och 

pojkar, eller om det finns några skillnader. Nedan följer en övergripande 

beskrivning av vad som karaktäriserar både prediktorerna (social ångest, 

katastroftankar och sömnproblem) och utfallsvariabeln (depressiva symtom) 

Inledningsvis görs en beskrivning av depression samt att det görs en distinktion 

mellan depression och depressiva symtom.  

 

1.1. Depression 

De flesta människor upplever eller har upplevt sorg i samband med någon form 

av förlust, sjukdom eller vid nedsättning av en eller flera fysiska förmågor. Att 

känna sig nere, ha tillfälliga upplevelser av olust eller att ha en känsla av att inte 

vara på topp, kan anses vara relativt vanliga fenomen som kan upplevas av de 

flesta människor. De flesta människor upplever också att dessa fenomen eller 

känslor tenderar att upphöra efter att en viss tid har passerat. Det är först när 

känslor av sorg blir mer intensiva och börjar påverka människans dagliga liv, 

samt när de varar längre än två veckor, som något annat av allvarligare art börjar 

misstänkas.  Bland folkhälsoproblem är depression den vanligaste 

förekommande och förekomsten av denna är hög oberoende av ålder. 

Depression anses vara ett av de mest förekommande psykiska syndromen bland 

ungdomar. (Kessler et al., 1994; Steinberg, 2008).  

          

När begreppet depression används, syftas det oftast på Egentlig 

Depression, d.v.s. ett diagnostiserat tillstånd som uppfyller kriterier för en 

depression enligt DSM‐IV. (DSM‐IV; APA 2000). Fokus i denna studie ligger på 
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depressiva symtom, i dagligt tal också benämnt som nedstämdhet. Depressiva 

symtom uppfyller ej kriterierna för Egentlig Depression. Depressiva symtom kan 

övergå till en depression och är då relaterat till att en person uppvisar 

undvikande beteende, katastrofierande samt hög grad av passivitet. (Leventhal, 

2008). 

Människor med depressiva symtom  tenderar att använda sig av olika 

sorters undvikande beteende samt ha större upptagenhet med sina egna, ofta 

negativa tankar och känslor. Det som karaktäriserar ett undvikande beteende vid 

depressiva symtom är att människor som drabbas av dessa oftast undviker 

dagliga aktiviteter samt drar sig undan sina vänner och familj. En upplevelse av 

hopplöshet och hjälplöshet samt självanklagelser är vanligt förekommande i 

samband med dessa symtom. Depressiva symtom som övergår till en klinisk 

depression kan leda till påtagliga koncentrationssvårigheter, självmordstankar 

och i värsta fall till självmord. Att en depression kan ligga till grund till en hel del 

personligt lidande, samt att det leder till stora samhällskostnader genom arbets‐ 

och skolfrånvaro, råder inga tvivel om ( Craighead, Craigherad, & Llardi, 1998). 

Det finns en rad internationella studier vars resultat indikerar att risken för att 

drabbas av depressiva symtom såväl som kliniska depressioner är hög och att 

den kan identifieras redan under ungdomstiden. (WHO., 2001; Chiccetti, D. et al. 

2001). Detta i kombination med tidigare presenterat kunskap om tydliga 

förändringar i utveckligen under ungdomstiden, gör all forskning som söker 

förklara de olika faktorerna som kan leda till depressiva symtom, angelägen. 

Vilket är också grunden till denna studie. Viktigt att poängtera är att depressiva 

symtom har visats sig vara vanligare än kliniska depressioner under 

ungdomstiden och att könsskillnaderna kan vara tydliga redan vid 15 års ålder, 
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där flickor står för det högre antalet av de som rapporterar depressiva symtom. 

(Noel‐Hoeksema. 1994). 

         

     I Sverige har andelen ungdomar som upplever sig själva vara “nere“, visat sig 

öka redan från årskurserna 7 och 9. (Folkhälsoinstitutet, Stockholm 1997). 

Förekomsten av depressiva symtom bland ungdomarna varierar och rör sig 

vanligtvis mellan 7% och 11%. Variationen i förekomsten av depressiva symtom 

uppmärksammades särskilt i åldrarna 13 till 18. (Larsson, B. & Melin, L. 1990; 

Lindeberg, L. m.fl. 1999). Ifråga om klinisk depression hos ungdomar i Sverige, är 

förekomsten av denna uppskattad hos 3% till 4% av ungdomarna.  (Knorring, A. 

1996).   

Även här har det visat sig att förekomsten av depressiva symtom är vanligare 

hos flickor än hos pojkar då specifikt i 16 års ålder.  (Olsson, G. 1998). Viktigt att 

lyfta fram är att ungdomar som  uppvisar depressiva symtom är ofta utsatta för 

riskfaktorer som kan medföra psykisk ohälsa i framtiden. Exempelvis 

användning av narkotika och/eller alkohol i “självmedicinerande“ syfte som kan 

leda till utveckling av missbruk under senare tid och påverka därmed 

ungdomarnas möjlighet till en mer hälsosammare utveckling. En annan 

konsekvens kan vara låg eller ingen utbildning vilket gör ungdmarna mindre 

attraktiva på arbetsmarknaden i framtiden. (Olsson, G. 1998; Wasserman, D., 

2000). 

        Det är sällan som depressiva symtom utvecklas av en enda orsak. Orsakerna 

kan vara många och olika. (Wasserman, D. 2000). Hittills har det visats att de 

vanligaste orsakerna eller de vanligaste riskfaktorerna för utveckling av 

depressiva symtom, är olika typer av stressorer samt negativa kognitiva 
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tankemönster. (Birmaher, B., Ryan, N & Williamsson, D., 1996, et al. Wasserman, 

D. 2000). Påfrestningar kopplade till skolsituationen samt relationella 

påfrestningar som innefattar problem i olika familjesituationer eller med 

vännerna är vanliga exempel på stressorer hos ungdomar. (Birmaher et al. 

1996).  Om man tittar närmare på de faktorer som bidrar till utveckling av 

depressiva symtom eller klinisk depression hos ungdomar, finner man medfödd 

sårbarhet, uppväxt med en deprimerad förälder, separationer, att vara flicka 

eller att ha varit deprimerad någon gång tidigare, som vanligt orsakande 

faktorer. Därutöver finns det studier som har visat på samband mellan 

utveckling av depressiva symtom och alltför negativa tankemönster, också 

benämnt som ruminering eller katastroftankar. Övergripande definition av 

ruminering är att individens tänkande består av negativa  tankar som upprepas 

(Fresco, Frankel, Menning, Turk & Heimberg, 2002). Katastroftänkande anses 

vara en kognitiv distorsion, vilket betyder att individen tolkar verkligheten fel 

och ofta på ett negativt sätt. (Beck, 1995). Detta betyder att individens 

benägenhet till att tolka olika händelser negativt leder till skapande av en negativ 

“spiral“ där förväntningarna på egen förmåga att kunna påverka sin egen 

situation är väldigt låga eller helt obefintliga. En upplevelse av att inte kunna 

påverka sin egen situation kan i sin tur leda till hjälplöshet, vilket kan leda till 

påtaglig passivitet, försämrad social förmåga, och andra depressiva symtom. 

(Clark, G.N., 1995). 

         

     Som tidigare nämnt, ligger fokus i denna studie främst på depressiva symtom. 

I studien har också  social ångest, sömn och katastroftankar inkluderats, bl.a. på 

grund av att dessa är vanligt förekommande under ungdomstiden och för att se 
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om de tillsammans kan påverka variationen i depressiva symtom över tid., men 

också för att just denna relation inte har studerats så mycket tidigare.  

 

1.2. Social ångest 

Kärnan i social ångest är en rädsla för att bli negativt bedömd av andra. Rädslan 

att tala inför andra är en utav de vanligaste situationerna som personer med den 

typen av ångesten känner rädsla i. Den sociala ångesten som en person med 

social fobi upplever kan vara så pass stark, att människor som besväras av denna 

kan komma att helt undvika sociala situationer. I denna studie görs en 

distinktion mellan dignosen social fobi och social ångest. Det som är intressant 

för föreliggande studie är social ångest och det är denna som används i analysen 

som en utav prediktorerna för depressiva symtom hos ungdomarna. Social 

ångest beskrivs och förklaras olika i den redan existerande litteraturen samt i 

forskningen. Distinktionen mellan diagnosen social fobi och social ångest, 

grundar sig framför allt i att social ångest kännetecknas av en rädsla inför sociala 

situationer som dock inte är ett hinder eller handikappande för personen som 

upplever denna, jämfört med den som uppfyller kriterierna för diagnosen social 

fobi. Social ångest kan bl a ses som någon form av blyghet där den upplevda 

ångesten handlar om mildare rädslor eller obehag inför sociala situationer och 

även en mildare form av undvikande beteende. (Repee & Spence, 2004). 

        Med en livstidsprevalens  på 13% och en 12 månaders prevalens på  8%, 

klassas social fobi som en av de mest förekommande ångeststörningarna. 

(Kessler et al., 1994). Bland de mest vanligt förekommande psykologiska 

hälsoproblemen, så som depression och alkoholmissbruk, befinner sig social fobi 

på tredje plats. Den debuterar oftast omkring 13 års ålder och ytterst sällan efter 



 

  10 

att individen har fyllt 25 år. Ungefär hälften av de individerna med social fobi, 

rapporterar att de lider av någon typ av specifik fobi såväl som någon typ av 

missbruk, depression eller tvångssyndrom. (Barlow, Esser, & Vitali, 1998).   

        Social fobi definieras som överdriven samt bestående rädsla inför en eller 

flera sociala situationer där exponering för ej kända människor är central. 

Individen brukar också vara överväldigad av rädslan för att bli kritiskt granskad 

av andra vilket ofta blir handikappande. (DSM‐IV; American Psychiatric 

Association, APA, 2000).  

         

När det gäller ungdomar, då specifikt de som befinner sig mellan 12 och 

17 års ålder har muntliga framträdanden av olika slag visat sig vara de mest 

ångestladdade. (Essau, Conradt & Petermann, 1999).  Detta betyder att social 

fobi ibland är kopplad till avgränsade situationer, exempelvis att hålla tal, 

genomföra ett muntligt föredrag eller något som att hålla i en föreläsning. Det är 

dock intressant att lyfta fram att 80 till 90% av de som söker hjälp för sin fobi, 

beskriver sin fobi som mer av generaliserad typ, dvs social fobi är kopplad till en 

rad olika sociala situationer. (Öst., L‐G., 2006).  

        Vad som ligger till grund för om en individ ska bli social fobisk, dvs vilka 

etiologiska faktorer gäller, när det gäller social fobi, är inte helt klart. Denna 

oklarhet framstod särskilt i en sammanställning av den forskning som är aktuell 

för social fobi och som genomfördes 2004. (Rapee & Spence). En utav 

förklaringarna för social fobins uppkomst har varit att det är interaktionen 

mellan arv och miljö som kan komma att leda till fobins uppkomst. Olika forskare 

har lyft fram olika faktorer och modeller som skulle kunna förklara orsaken till 

varför en individ utvecklar social fobi. Dessa har, bl.a. handlat om genetik och 
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olika kognitiva komponenter hos individen som handlar om individens 

tankemönster och inlärningsprocesser. (Chavira & Stein, 2005; Rapee & Spence, 

2004; Heimberg et al., 1995).  Sett utifrån det genetiska perspektivet, har det 

med hjälp av tvillingsstudier kunnat påvisats att de genetiska faktorerna kunde 

förklara mellan 31%(Kendler, Neale, Kessler & Heath, 1992) och 65% av social 

fobins uppkomst och dess utveckling. (Beatty, Heisle, Hall, Levine & La France, 

2002). 

          

Det är inte sällan forskarna använder sig av tvillingsstudier i sina försök 

att förklara  sambanden i olika hypoteser om vad som kan vara orsak till social 

fobi. Det finns studieresultat av denna art som har indikerat att genetiska 

faktorer kan vara en utav de underliggande faktorerna för fobin. Därtill läggs 

också teorierna om att miljön kan också ligga till grund för social fobins 

uppkomst, dvs tidigare trauman, interaktionen mellan föräldrar och barn samt 

olika situationer som kan komma att gälla i familjen där barnet växer upp. 

(Chavira & Stein, 2005).  Samma faktorer har funnits spela roll ifråga om andra 

psykologiska besvär, bl.a. ifråga om ångestsyndrom samt depression (Rapee & 

Spencer, 2004) vilket i sig skulle kunna förklara komorbiditeten ifråga om bl.a. 

social fobi och depression.  

          

Med utgångspunkt i ovan beskrivna studieresultat, kan det vara 

intressant att lyfta andra studier vars resultat har indikerat att det finns stöd för 

de teorier som lyfts fram ur ett genetiskt eller miljöperspektiv. Särskilt ett 

studieresultat har kunnat visa att, de som växte upp med åtminstone en förälder 

eller annan närstående som hade samma problematik, löpte 2 till 3 gånger högre 
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risk att själva utveckla samma problematik. I det här fallet, social ångest. 

(Tillfors, Furmark, Ekselius & Fredrikson, 2001).  

        Den andra aspekten, som beskrivs ovan är de kognitiva faktorerna samt 

inlärningsprocesserna som kan komma att påverka både uppkomsten och 

vidmakthållandet av social fobi. Dessa har också varit  viktiga forskningsämnen i 

strävan att både förklara och kunna behandla social fobi.  

        Det som ofta menas med kognitiva processer är bl.a. hur individens tankar 

kan komma att påverka både utveckling och vidmakthållandet av  olika 

psykologiska besvär, exempelvis vid social fobi. Det är inte sällan som det går att 

hitta en koppling mellan negativt tänkande och social fobi. Den negativa 

tolkningen av även neutrala men också svagt positiva situationer kan anses vara 

påtaglig hos individer som lider av social fobi. Det behöver inte heller vara 

uteslutet att den negativa tolkningen kan härledas till social fobi som ett resultat 

av denna. Två forskare inom området kognitioner och social fobi, är kända för 

bl.a. sin hypotes om att situationer som upplevs hotande, dvs väcker en social 

rädsla hos en individ uppstår som ett resultat av ett icke‐ funktionellt tänkande, 

dvs negativt tänkande hos individen. David M. Clark och Adrian Wells har 

föreslagit individens negativa tänkande om sig själva, exempelvis överdriven 

rädsla för att bli negativt bedömd, som en förklaring till att olika sociala 

situationer upplevs som hotande. (Clark & Wells, 1995). Andra forskare har lyft 

fram personlighetsdrag individen har som påverkar den negativa tolkningen av 

sig själva. Exempelvis, tenderar individer som är mer neurotiska eller introverta 

att bära på en övertygelse att de kommer att bli negativt bedömda av andra. 

(Wilson & Rapee, 2005).  Denna förklaring, ur ett personlighetsperspektiv 

indikerar att det är sårbarhetsfaktorer kopplade till individens personlighet som 
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skulle kunna förklara social fobins uppkomst och som blir tydliga i individens 

negativa tolkning av olika sociala situationer samt  i övertygelsen om att denna 

kommer att bli negativt bedömd.    

   

I sin modell visar Clark och Wells bl.a. kognitiva processer och 

beteendprocesser som uppstår när en individ med social fobi försätts i en social 

situation. Därutöver, demonstrerar modellen fysiologiska sensationer som en 

manifestation av ångestaktivering. Individens grundantaganden om att den 

kommer att bedömas negativt samt misslyckas i sina eventuella prestationer 

aktiveras.  Situationen bedöms av individen som farlig, vilket leder till en 

förändring av uppmärksamheten. En förändring av uppmärksamheten betyder 

att individen börjar ägna sig åt att detaljerat observera sig själv samt åt att noga 

uppmärksamma alla inre sensationer och inre bilder. En sådan interoceptiv 

information leder till att individen med social ångest drar olika, oftast negativa 

slutsatser om hur denna uppfattas av andra människor samt hur den är värderad 

av andra. (Clark & Wells, 1995). Den kognitiva modellen visar också på hur social 

fobi vidmakthålls. Faktorer som vidmakthåller social fobi hos en individ är, de 

säkerhetsbeteenden denna börjar använda sig av i samband med de processer 

som beskrivs ovan samt en ökning av självfokuserad uppmärksamhet. När 

individen använder sig av ett eller flera säkerhetsbeteenden, betyder att 

individen gör någonting som gör att de negativa grundantagandena aldrig blir 

prövade, dvs ifrågasatta. Det mest centrala i definitionen av ett 

säkerhetsbeteende är funktionen av det, dvs att det används för att inte den 

sociala katastrofen ska inträffa. 
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För en bättre bild och ökad förståelse för den kognitiva och beteendeprocessen 

som aktiveras hos en individ med social fobi i en social fobisk situation, samt för 

de faktorerna som vidmakthåller problemet, har modellen nedan föreslagits. 

(Clark & Wells, 1995).  

 

SOCIAL SITUATION 
 
 

NEGATIV AUTOMATISK TANKE 
 

Jag är ointressant 
 
 
 

 
SJÄLVOBSERVATIONER 

 
Jag ser udda ut. 

 
Jag är stel. 

 
Känslan av att vara onormal. 

 
         
 

 
 

SÄKERHETSBETEENDE                                                 ÅNGEST 
Kontrollerar allt hon/han säger                                        Minnesluckor,  
                            Rodnad 
                                                                                                                         Handsvett 

 

Figur 1. Kognitiv modell för social fobi enligt David M. Clark & Adrian Wells, 1995 

 

Generellt sett, har fokus på kognitiva och beteendeprocesser varit ihållande när 

det gäller forskningen. Oavsett problematik, spelar dessa en viktig roll ifråga om 

vad som vidmakthåller olika psykologiska problem. (Clark, 1999; Harvey, 2002).  
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        Enligt den kognitiva modellen (Beck, 1995) påverkas individens känslor och 

handlingar av de automatiska tankar individen tänker. De negativa tankarna, dvs 

den negativa tolkningen av omgivningen och av sig själv, kan komma att leda till 

konsekvenser i form av, för individen större lidande, dvs försämrade vilkor för 

det psykiska hälsan. Modellen ovan (Figur 1.) kan ses som ett exempel på 

katastrofierande som har setts vara en utav de viktiga vidmakthållande 

faktorerna vid olika psyklogiska problem. 

        

1.3.  Katastroftänkande 

Idag diskuteras det om inte katastroftänkande tillsammans med oro och 

ruminering kan  gå in under samlingsbegreppet repetitivt negativt tänkande 

(RNT) och att dessa tankeprocesser karaktäriseras av dess repetitiva, passiva 

form. ( Ehring & Watkins, 2008). Ruminering samt oro  är  kognitiva processer 

som syftar till individens sätt att hålla fast vid tidigare händelser som har varit, 

antingen svagt positiva eller att händelserna har tolkats av individen som 

negativa. Det som händer vid ruminering är att individen upprepar samma 

negativa tankar samt uttrycker dessa, verbalt på samma negativa sätt vid 

upprepade gånger. (Fresco, Frankel, Mennin, Turk & Heimberg 2002). Ett annat, 

mer vanligt och för allmänheten mer bekant benämning för ruminering är 

“ältande“ och handlar alltså om någonting som har varit. Denna kognitiva 

process har setts som ett “dolt“ undvikande, exempelvis vid depression, av en 

potentiell emotionell påverkan från det som individen upplever som negativt, 

vilket i sin tur kan komma att leda till undvikande av omgivningen.(Fresco et al., 

2002; Moulds, Kandris, Starr & Wong 2007).   
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När det gäller katastroftänkande och dess konsekvenser över längre tid, 

har en del studieresultat indikerat att detta kan vara vara både en prediktor och 

vidmakthållande faktor för depression. (Kraaij et al., 2003; Kuehner & Weber, 

1999; Nolen‐Hoeksema, 1994; Skitch & Abela, 2008).  

Medan ruminering är en kognitiv process som syftar till negativa tankar  kring 

någonting som har varit, är katastroftänkande eller katastrofierande en kognitiv 

process som syftar till negativa tankar om någonting som kommer att hända. Det 

betyder att individen som använder sig av katastroftänkande “förutspår“ 

framtiden på det sättet att den förväntar sig att det värsta kommer att inträffa. 

Den här studien fokuserar på begreppet katastroftänkande, som också är en utav 

studiens prediktorer.  

     Det finns studier som har indikerat att katastroftänkande förekommer, 

exempelvis vid smärtproblem och sömnproblem, dvs. individen upptar sig med 

överdriven oro som är relaterad till olika symtom. (McDonald, Linton & Jansson‐

Fröjmark, 2008). Enligt Beck (1995), handlar katastroftänkande om en 

feltolkning av verkligheten, dvs om en kognitiv distorsion, där andra alternativa 

tolkningar inte beaktas. 

        Hittills har forskningen kunnat visa att katastroftankarna ofta kopplats ihop 

med ångestproblematik, depression, smärtproblematik samt sömnstörningar. 

När det gäller social fobi har det visat sig att katastroftankarna har en viktig 

funktion när det gäller vidmakthållandet av fobin. Katastrofierandet vid social 

fobi kan exempelvis handla om individens negativa tankar om konsekvenserna 

kring att utsätta sig själv för en social situation. En typ av sådan förutspådd 

negativ konsekvens kan handla om individens övertygelse om att denna kommer 

att bli negativt bedömd av andra i en social kontext. I forskningen inom 
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smärtproblematiken, har katastroftänkande setts som en tendens att förstora 

hotvärdet hos ett smärtstimuli vilket kan leda till upplevd hjälplöshet i 

förhållande till smärtan. (Quartana, Campbell & Edwards, 2009). 

Katastroftänkande har visat sig vara en viktigt komponent i den s.k. „Rädsla‐

Undvikande“ modellen som bl.a. demonstrerar hur psykologiska processer 

påverkar övergången från akut till långvarig smärta. (Linton, 2005). 

        Katastroftänkande kan förstås som en kognitiv komponent, en 

copingstrategi eller ett utryck för hög grad av negativ affekt som är betydelsefullt 

vid exempelvis vidmakthållande av de olika psykologiska problemområden 

beskrivna ovan. Med hög grad av negativ affekt menas att personer som ligger 

högt på negativ affekt använder sig ofta av katastrofierande. (Gilliam, Quartana, 

Matsuura, Nappi & Wolff, 2010).  

         

När det gäller sömnproblem och katastroftänkande, har en del studiers 

resultat indikerat att katastroftänkande oftast uppstår vid sänggående. Exempel 

på katastrofierande vid sömnproblem kan vara att individen med en sådan 

problematik tänker katastroftankar om konsekvenserna vid sömnbrist (“jag 

kommer att vara trött på jobbet imorgon“, “jag kommer inte att klara av att 

arbeta hela dagen“, “jag kommer att somna under mötet“, etc). (Harvey & Grenall, 

2003). Katastroftänkande vid sänggående kan leda till att uppvarvningen  blir 

högre, vilket i sig kan komma att försvåra insomnandet och på det sättet 

vidmakthåller sömnproblemet. (Harvey, 2002). Det som en del studier har 

indikerat är att det finns tydlig skillnad mellan pojkar och flickor ifråga om 

reglering av emotioner. (Compas, 2004). Detta kan bero på flickors större 

upptagenhet av negativa emotioner baserad på en större oro och negativt 
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tänkande kopplat till relationella frågor. Med andra ord, flickor har visat sig oroa 

sig mer när det gäller utveckling och upprätthållande av nära relationer.. Detta 

resonemang har också lett till hypoteser att flickor, på grund av sin oro och 

negativt tänkande ifråga om relationer, exempelvis vid konflikter med vänner, i 

romantiska relationer och med föräldrar, kan komma att uppleva mer negativa 

känslor och svara mer negativt på sådana stressfulla händelser än pojkar i 

samma ålder gör. ( Rudolph, 2002). Flickor anses, generellt oroa sig och tänka 

mer negativt än pojkar gör när det gäller hur de kommer att blir bedömda av 

jämnåriga samt andra i generell mening. Enligt resonemanget ovan, ska detta 

vara en möjlig förklaring till flickors större “kompetens“ ifråga om bevarande 

och hanterande av relationer men också till att flickor tenderar drabbas av 

ångest och depressiva symtom i större utsträckning än pojkar. ( Rudolph & 

Conley, 2005). I denna studie används just katastroftänkande som en utav 

prediktorerna för depressiva symtom. Könsaspekten förs också in i analysen. En 

annan variabel som inte har studerats så mycket när det gäller ungdomarnas 

psykiska hälsa, både i relation till depressiva symtom men också generellt är 

sömn. Nedan följer en närmare förklaring kring sömnens roll ur en hälsoaspekt 

samt kring en rad konsekvenser när det uppstår störningar kring denna. Fokuset 

i denna studie ligger på sömnproblem hos ungdomarna, eller rättare sagt, 

ungdomarnas subjektiva upplevelse av dessa. 

 

1.4. Sömnproblem  

Sömn är en central komponent i en människas liv och påverkar dennas 

välmående i hög grad. Att inte få tillräckligt med sömn kan leda till en rad 

negativa konsekvenser i våra liv. De negativa konsekvenserna kan speglas genom 



 

  19 

att människor känner sig trötta eller sömniga under dagtid samt att 

beslutsfattandet blir bristfälligt. Andra negativa konsekvenser som kan inträffa 

vid sömnstörningar, dvs då en människa inte får tillräckligt med sömn av en eller 

annan anledning, kan vara att en persons inlärningförmåga kan komma att 

försämras samt i värsta fall, kan det leda till olyckor. Olyckor som, trafikolyckor, 

olyckor på arbetsplatsen men också i hemmet.  När det gäller Sveriges befolkning 

och sömnproblem, beräknas upp emot en tredje del av människor ha någon form 

av sömnbesvär. Den yngre befolkningen lever mer och mer efter mottot att alltid 

vara „uppkopplad“. Ett ökat tevetittande eller använding av internet leder många 

gånger till att unga människor är vakna ibland under större delen av natten, 

vilket stör den naturliga sömnrytmen. (Petersson & Ström, 2007).  

     När det gäller ungdomar, generellt sett har många av de oregelbudna tider när 

det gäller både sömn och vakenhet. Problem vid insomning och uppvakning 

under nätterna när ungdomarna går i skolan är ganska vanliga, likaså sen 

insomning och uppstigning under helgerna. En problematisk dygnsrytm är 

relativt vanligt hos ungdomar och kan bero på antingen ovan beskrivna problem 

eller också andra faktorer i samverkan. Dessa kan vara av biologisk art, sociala 

vanor eller någon typ av psykologisk problematik. (Pettersson & Ström, 2007)  

     Fokus för denna stude är sömnproblem, d.v.s ungdomarnas subjektiva 

upplevelse av huruvida de besväras av dålig sömn eller inte. Därför görs det en 

distinktion mellan insomni, som är ett begrepp som syftar till diagnostiserad 

insomni enligt DSM‐IV (American Psychiatric Association 2000) och 

sömnproblem, d.v.s insomnisymtom, ett begrepp som används då de upplevda 

besvären inte uppfyller kriterierna för en diagnos. (Ohayon, 2002). För ett 

faställande av en diagnos för insomni, enligt DSM‐IV, krävs att individen 
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rapporterar svårigheter att somna, täta uppvaknanden eller känsla av att inte ha 

sovit ut under minst en månads tid.  

      

När det gäller sömnproblem, d.v.s. svårighet att somna, uppvaknanden 

under nattetid och/eller dålig sömnkvalitet, har forskningsresultat hittills, 

indikerat att mellan 16% och 57% av alla ungdomar besväras av ovan beskrivna 

sömnbesvär. (Lazaraut, Dikeos, Anagnostopoulos, Sbokou, & Soldotos, 2005; 

Ohayon & Roth, 2003; Roberts, Roberts, & Chen, 2002). 

     Sömnproblem bland ungdomar har också visat sig kunna länkas till depressiva 

symtom och suicidtankar (Roberts, Roberts, & Chen, 2001; Roberts, et al.,2002), 

men också till användning av droger. (Johanson & Breslau, 2001). Långvariga 

sömnproblem har också visat sig innebära en hög risk för insomni som i sin tur 

har setts innebära framtida risk för olika psykologiska men också somatiska 

problem.  (Roberts et al., 2002). 

     När det gäller olika psykologiska problem som förkommer hos individer som 

besväras av sömnproblem  har en hel del forskning fokuserat på detta ämne 

(Edinger, Stout, & Hoelscher, 1998;  Ohayon & Roth 2003; Jansson & Linton, 

2006, 2007; Jansson‐Fröjmark & Lindblom, 2008) där resultaten har indikerat 

att sömnproblem kan vara en riskfaktor för utveckling av ångestproblematik och 

depressiva symtom, men också en konsekvens av dessa. (Jansson & Linton 2006; 

Ohayon & Roth 2003). 

      Förekomsten av sömnproblem har visat sig gälla bland både ungdomar och 

vuxna, men att det också finns en skillnad mellan könen när det gäller dessa 

besvär.  En del forskningsresultat indikerar att flickor och kvinnor bevsväras 

oftare av sömnproblem än pojkar och män. (Breslau, Rith, Rosenthal, & Andreski, 
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1996; Lazaratou et al., 2005; Ohayon & Roth, 2003). Generellt, har sömnproblem 

hos ungdomarna inte studerats så mycket som ungdomarnas sömnvanor och 

sömnmönster samt hur detta skulle kunna påverka sådant som inlärning, 

reglering av emotioner och vakenhet under dagtid.  

      

Studier som har haft fokus på ungdomarnas sömnvanor, har indikerat att 

ungdomarna i de flesta fall brukar sitta uppe sent inpå nätterna, då specifikt när 

exempelvis skolschemat tillåter detta, exempelvis under helger och lov. 

Konsekvensen av detta blir att ungdomarna sover väldigt länge på morgonen. 

(Laberge et al. 2001). Sena, vakna nätter behöver nödvändigtvis inte ses som ett 

problematiskt beteende i sådana situationer som de ovan beskrivna, dock har 

det diskuterats att det skulle kunna vara problematiskt under skoldagarna. Det 

finns också hypoteser samt oro kring ungdomarnas sena sänggående, i det 

avseendet att detta beteende kan möjligtivs leda till användning av olika kemiska 

ämne för att hålla sig vaken. Denna oro anses inte vara  något nytt. Redan 1904 

har en del experter förespråkat att ungdomarna, exempelvis, bör aldrig börja en  

skoldag utan 9 timmars sömn. ( G. Stanley Hall, 1904). Detta går i linje med 

dagens förespråkande om 8 timmars sömn. 

     Förändring av sömnvanor hos ungdomarna, anses enligt forskning som 

fokuserat på detta vara en konsekvens av interaktionen mellan biologiska 

faktorer och miljöfaktorer. Samma forskningsresultat har indikerat att dessa 

förändringar uppstår i större utsträckning hos flickor än hos pojkar samt att den 

kunde länkas till hormoner som påverkar hjärnans biologiska klocka och att 

detta sker specifikt under ungdomstiden, d.v.s. adolescensen (Laberge et al., 

2001; Lee et al., 2004).  
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1.5. Samsjuklighet 

När det talas om samsjuklighet inom ramen för olika typer av psykologiska 

och/eller psykiatriska problem, så talas det om de problemen som förekommer 

samtidigt. Typiska exempel på samsjuklighet är när en psykiatrisk störning 

förekommer i kombination med en annan psykiatrisk störning eller en 

personlighetsstörning,  en så kallad dubbeldiagnos. Vissa gånger är det mer 

tydligt än andra vad föregås av vad, eller vad orsakar vad, men oftast är det svårt 

att dra en gräns mellan orsak och verkan.  

     

I denna studie används begreppet samsjuklighet i den meningen att social 

ångest, sömnproblem och nedstämdhet är vanligt förekommande problem hos 

ungdomar och att dessa kan förekomma samtidigt. Grad av katastrofierande kan 

vara en faktor som möjligtvis kan öka risken för att utveckla ohälsa. Detta har 

inte studerats så mycket, d.v.s. det som det finns mest kunskap om är 

katastroftankar är en vidmakthållande faktor vid en rad olika problem. Det är 

inte sällan som det är möjligt att dra paralleller mellan olika typer av 

ångestproblematik, sömnproblem, katastroftänkande och depression, d.v.s. dessa 

har ofta en koppling till varandra och samsjukligheten har kunnat konstateras 

vara hög. (Morin, Belanger & Fortier‐Brochu, 2006).  

När det gäller ungdomar som lider av social ångest finns det studier som 

indikerer att, över lag, i samband med denna problematik förekommer andra 

psykologiska problem. Samsjuklighet mellan social ångest och depression 

förekomer i hög utsträckning. (Essau et al., 1999). Det har också varit möjligt att 



 

  23 

dra en parallell mellan detta fenomen och olika substansmissbruk, såsom alkohol 

och/eller narkotika. 

     Forskningen om samsjukglighet ifråga om social ångest och depression har 

lett till andra studier vars resultat har varit uppmuntrande ifråga om tidiga 

interventioner, inte minnst med ett förebyggande syfte, d.v.s. minskning av 

risken för utveckling av depression i samband med social ångest (Brunello et al., 

2002).   

        

Under ovan presenterad litteraturöversikt, görs en närmare beskrivning 

av vilken roll katastroftankarna kan spela, sett uitfrån det kognitiva perspektivet. 

Katastrofierande beskrivs, alltså närmare som en tendens hos individen att tolka 

verkligheten felaktigt. (MacDonald, Linton & Jansson‐Fröjmark, 2008).  Med 

detta som utgångspunkt har en vidare studering av befintlig forskning gjorts för 

att titta närmare på sambandet mellan katastroftankar och depression En del 

forskningsresultat som finns har indikerat att katastroftankar förkommer i hög 

grad i samband med depression men också i samband med ångestproblematik. 

(Garnefski, Lagerstee, Kraaij, Van den Kommer & Treers, 2002).  Ett samband 

mellan katastroftankar och depression har också visats då fokus har legat 

specifikt på ungdomar. (Garnefski et al., 2002).  Katastroftänkande har generellt 

visats vara en del av problemet vid både social ångest, depression samt 

sömnproblem. Katastoftänkande kan dock se olika ut beroende på vilken av 

dessa problem fokuset ligger på. Om det exempelvis handlar om social ångest 

kan katastroftankarna handla om olika negativa tankar kring vad som kan hända 

om individen kommer att befinna sig i ett visst social kontext, medan 

katastroftankarna vid sömnproblem kan handla om vad som kan hända om 
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individen inte lyckas somna „i tid“, d.v.s. inte får tillräckligt med sömn. (Harvey & 

Grenall 2003; MacDonald et al., 2008). Sett utifrån detta samt tidigare 

presenterad litteraturöversikt om katastroftänkandets roll, d.v.s att det handlar 

om felaktig tolkning av verkligheten, en s.k. kognitiv distortion (se Clarks 

kognitiva modell), kan katastroftänkande tänkas vara en vidmakthållande faktor 

som förkommer samtidigt vid både social ångest och sömnproblem samt att de 

möjligtvis kan öka risken för nedstämdhet hos ungdomar över lång tid.  

 

1.6. Denna studie 

Utifrån den litteraturöversikten som presenteras ovan, finns en del forskning 

som har tittat på de enskilda variablerna och dess påverkan ifråga om risken för 

utveckling av depressiva symtom, men också dess förekomst som konsekvenser 

av dessa. När det gäller specifikt katastroftankar och den rollen de spelar ifråga 

om utveckling av depressiva symtom, samt en rad andra hälsoproblem, finns en 

rad hypoteser om att dessa skulle kunna ses som en kvarhållande faktor vid olika 

problem. Det finns dock nästan inga studier som har tittat på om katastroftankar 

skulle kunna vara en prediktor vid utveckling av depressiva tankar. Vidare, sett 

utifrån samma litteraturöversikt som presenteras, kan slutsatsen dras att 

sömnproblem generellt, under ungdomstiden har sällan varit ett 

forskningsämne, åtminstone inte i samma utsträckning som sömnvanor och 

sömnmönster hos ungdomarna. Ännu mindre har sömnproblem hos 

ungdomarna studerats i relation till depressiva symtom. Det är också få studier 

som har presenterat denna variabel som en möjlig prediktor vid utveckling av 

depressiva symtom hos ungdomarna. När det gäller social ångest, utifrån det 

som finnes i texten ovan är det möjligt att dra slutsatsen om att social ångest 



 

  25 

ibland föregår depressiva syntom, Förutom, andra aspekter när det gäller ohälsa 

hos ungdomarna, har dessa valts som prediktorer i denna studie, huvudsakligen 

av anledningen ovan, d.v.s. för att ingen annan studie har haft dessa i fokus på 

samma sätt, ändå är dessa vanligt förekommande, speciellt under ungdomstiden. 

Dessa faktorer har påvisats ha ett samband med depressiva symtom dock har de 

oftast studerats var för sig i relation till denna problematik och inte tillsammans. 

Det är därför viktigt att undesröka dem tillsammans för att få en uppfattning, 

delvis om hur mycket de tillsammans kan förklara variationen i depressiva 

symtom över tid, delvis om deras unika förklaringsvärde. 

      

     Depression anses vara en utav de största  folkhälsoproblemen och en hel del 

forskning som presenteras i denna studie tyder på att depressiva symtom 

förekommer mest under ungdomstiden. Utifrån denna aspekt har depressiva 

symtom valts som utfallsvariabel i denna studie. 

 Det som också är intressant för just denna studie är könsaspekten, d.v.s. kan 

samma förklaring komma att gälla både pojkar och flickor eller finns det några 

skillnader och i så fall var  finns dessa.  

 

1.7. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna prospektiva studie är att undersöka om 

social ångest, sömnproblem och katastroftankar, tillsammans påverkar graden 

av depressiva symtom  hos ungdomar över tid.  Följande frågeställningar har 

formulerats: 
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a) Hur mycket av variationen i depressiva symtom kan social ångest, 

sömnproblem, katastroftankar och kön tillsammans förklara över tid? 

b) Vilken är den bästa prediktorn för att förklara graden av depressiva symtom? 

Social ångest, sömnproblem, katastroftankar eller kön? 

c) Gäller samma förklaring för både flickor och pojkar? 

 

2. Metod 

 

2.1. Design  

I samarbete med Lindeskolan i Lindesbergs kommun  (Invånartal 23 400) och 

forskningsgruppen vid CHAMP (Center for Health and Medical Psychology), vid 

Örebro universitet, startades 2006 ett projekt med fokus på ungdomarnas 

psykiska och fysiska hälsa. Med hjälp av detta projekt sökte forskarna framställa 

en enkät som skulle ge mer information om hur ungdomarna mår men också 

förbättra förutsättningarna för ett preventivt arbete, d.v.s. hur man på bästa sätt 

kan förbygga psykisk och fysisk ohälsa hos ungdomar. Under 3 års tid fick 

gymnasieeleverna vid Lindeskolan fylla i en enkät  som innehöll frågor om hur 

de uppfattar den egna psykiska och fysiska hälsan. Enkäten ifylldes med ett års 

mellanrum.  

     Denna studie använder sig av data insamlad vid två av dessa tillfällen, d.v.s. 

data insamlad höstterminen 2007 (Tillfälle 1 i denna uppsats) och höstterminen 

2008 och vårterminen 2009 (Tillfälle 2 i denna uppsats.  Detta betyder att 

designen är longitudiell.  
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2.2. Deltagare och procedur 

Antal gymnasieelever som inkluderades i studien var 1199. 839 av dessa deltog 

vid båda ovan nämnda datainsamlingstillfällena d.v.s. 70%. Av de 839 

gymnasieelever som kunde följas upp vid både tillfälle 1 (årskurs 1 och 2) och 2 

(årskurs 2 och 3) bestod av  401 tjejer (48%) och 438 killar (52%).  

Inklusionskriterier som ställdes upp var: 

 

1) Eleverna ska ha deltagit vid både mättlifälle 1 och mättillfälle 2. 

2) Eleverna ska ha uppgett fullständiga svar i de enkäter som var avsedda att 

mäta social ångest, katastroftänkande, sömnproblem samt depressiva symtom.  

 

2.3. Mätinstrument  

För att mäta social ångest, katastroftänkande, sömnproblem och depressiva 

symtom, användes följande frågeformulär. 

 

2.3.1. Depressiva symtom 

Center for Epidemiology Studies‐ Depression Child(CES‐DC) avser att mäta 

graden av depressionssymtom, hos barn och ungdomar i åldrarna 6‐17 år 

(Olsson & von Knorring, 1997). Förutom det att skalan har funnits vara lämplig 

för att mäta graden av nedstämdhet, har den också visats vara adekvat som 

screeninginstrument för egentlig depression hos de som tillhör samma 

åldersgruppen. (Roberst, Lewinsohn & Seely, 1991). 

     Ursprungligen, består skalan av 20 frågor där maxpoängen är 60 samt ett 

gränsvärde för indikering att kriterierna för en depression uppfylls, är 30 poäng. 
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Med hjälp av tidigare genomfört faktoranalys (Bettge et al., 2008; Olsson & von 

Knorring, 1997) har det visat sig att, av fyra fakorer som har framkommit, har 

nedstämdhet den största förklarade variansen.   

     I den aktuella studien har denna nedstämdhetsfaktor (maxpoäng 18) använts 

för att mäta graden av nedstämdhet. Den innehåller sex påståenden och dessa 

behandlar bl.a. ledsnad, gråtmildhet, oro, bristande förmåga att känna glädje och 

rädsla. Ungdomarna som inkluderades i studien fick bedömma hur väl dessa 

påståenden stämmer överens med hur de har känt sig under den senaste veckan. 

Några exempel på påståenden som behandlar graden av nedstämdhet var „Jag 

har oroat mig för sådant som jag inte brukar oroa mig för“, „Jag har känt det som 

att jag vill gråta“, „Jag har känt mig nere och olycklig“ eller „Jag har känt mig 

rädd.“ Svaren skattades på en fyrgradig skala där 0= „inte alls“ och 3= „Ofta.“ 

 

2.3.2. Skalans validitet och reliabilitet 

Skalans validitet har visat sig vara god såväl i svenska som i utländska studier. I 

Sverige genomfördes en studie vars syfte var att mäta depression hos 

undgomarna i åldrarna 16 och 17 år, där skalans validitet visade sig vara god. 

När det gäller skalans reliabilitet, har Chronbachs alpha, i samma studie och för 

hela skalan varit .91. (Olsson & von Knorring, 1997). Fendrich, Weißman och 

Warner lyckades visa liknande resultat i en amerikansk studie, då särskilt när 

det gäller  mätning av depressionssymtom hos flickor och barn som är äldre än 

12 år.     Chronbachs alpha för den aktuella studien var .88, vilket visar på en 

stark intern konsistens (Field, 2009; Pallant, 2007). 
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2.3.3. Social ångest 

Social Phobia Screening Questionnaire for Children (SPSQ‐C; Green Landell et al., 

2009) är en modifierad version av Social Phobia Screening Qustionnaire för 

vuxna (SPSQ; Furmark et al., 1999) och avser att mäta graden av social ångest 

hos ungdomar upp till 18 år. Hela skalan består av två delar, där första delen (8 

påståenden) avser att mäta graden av rädsla i sociala prestations‐ och 

interaktionssituationer. När det gäller del två används denna till 

diagnosticerande av social fobi enligt kriterierna för DSM‐IV (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition, 2000).  I den aktuella studie 

används den första delen, d.v.s. de 8 påståenden som avser mäta ungdomarnas 

upplevda rädsla inför olika sociala situationert Exempel på de 8 items som 

speglar olika sociala situationer och som ingick i första delen av hela skalan var, 

„Att tala inför klassen“, „Att vara med klasskompisar under rasten“, „Att räcka 

upp handen under en lektion“ eller „Att titta någon i ögonen när jag pratar.“  De 

svarsalternativ som ungdomarna valde, skattades på en tregradig skala där 1= 

„Ingen rädsla“, 2=  „En del“ och 3= „Mycket rädsla.“ De 8 obehagssituationerna 

som anges i första delen, har i en tidigare studie visats sig ha god intern 

konsistens (α = .78). Skalan har också indikerat en hyfsad test‐retestreliabilitet 

(r= .60). (Green Landell et al., 2009; Björklind, 2008). Den interna konsistensen 

för den aktuella studien var .75. 

   

2.3.4. Katastroftänkande 

 Safety Behaviors and Catastrophizing Scale (SBCS) består av ett 

självskattningsformulär som avser mäta en del gemensamma  kognitiva och 



 

  30 

beteendemässiga processer när det gäller samsjuklighet ifråga om smärt‐ och 

sömnprobematik. (MacDonald et al., 2008). Skalan utgörs av olika delar med 

frågor som behandlar katastroftänkande i olika avseenden. Dessa är Pain 

Castrophizing Scale (Sullivan et al., 1997), Cogniphobia Scale (Martelli et al., 

1999) och Frear Avoidance Beliefs Questionnaire (Waddell et al., 1993). I den 

aktuella studien användes skalan som avser mäta enbart katastroftänkande. 

Skalan bestod av  6 påståenden (6‐30 poäng) och avsåg mäta katastroftänkande, 

ruminering, magnifikation och hjälplöshet hos de deltagande. Ungdomarna fick 

ta del av påståenden som speglar deras sätt att tänka då de uppfattar sig ha ett 

problem. Exempel på påstånde som ingick i delskalan var “När jag har ett 

problem kan jag inte sluta tänka på det“, “Undrar om det är något allvarligt fel på 

mig“, “Tänker hela tiden på hur mycket jag skulle vilja bli kvitt problemet“ eller 

“Finns det ingenting jag kan göra för att lindra symtomen.“De svarsalternativen 

som ungdomarna valde skattades på en femgradig skala där 1= “Stämmer inte 

alls“ och 5= “Stämmer helt.“ Tidigare studier har indikerat god intern konsistens 

för varje delskala där Cronbachs alpha var mellan .64 och .84 (MacDonald et al., 

2008). Test‐retestreliabilitet, har i samma studie och för varje delskala visat sig 

vara mellan r=.63 och r=.68. När det gäller delskalan som avsåg mäta graden av 

katastroftänkande hos ungdomarna, låg Cronbachs alpha för denna studie på .80, 

vilket indikerar en god intern konsistens. 

 

2.3.5. Sömnproblem 

I denna studie mättes sömn med påståendet „Jag sover bra“. Ungdomarna fick 

skatta detta påstående på en femgradig skala där 1= “Stämmer inte alls“, 2= 

“Stämmer dåligt“, 3= “Stämmer delvis“, 4= “Stämmer bra och 5= “Stämmer helt.“ 
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Höga poäng på detta item betyder god sömn. Påstående “Jag sover bra“ 

kompletterades med påståendet “Jag sover...“ som ungdomarna skulle avsluta 

antingen med „“För lite“, “Lagom“ eller “För mycket“ 

 

2.4. Etiska överväganden för denna studie 

Datainsamlingen har skett inom ramen för etiska principer som tillämpas i all 

forskning vid CHAMP (Center for Health and Medical Psychology) vid Örebro 

universitet.  Vidare var denna datainsamling förankrad i Lindesbergs kommun 

och godkänd av skolledningen på Lindeskolan som ansvarade för skolans 

deltagande. Proceduren, d.v.s. mättillfällen genomfördes i klassrummen vid 

Lindeskola under skoltid. Vid samma tillfälle informerades eleverna om att 

svaren behandlas konfidentiellt i studien, att deltagandet är frivilligt samt att 

inget arvode skulle utgå. Eleverna blev också informerade om att det var frivilligt 

att avsluta sitt deltagande, när som helst under undersökningen. Varje enkät 

erhöll ett löpnummer för att deltagarna skulle avidentifieras och vilket sedan 

användes vid bearbetning av data istället för personuppgifterna. Då eleverna 

hade svarat på frågor som ingått i enkätundersökningen lades svaren i ett kuvert 

tillsammans med löpnumret. Skolsköterskan som var ansvarig för 

datainsamlingen bevarade alla svar inlåsta. Vid inläggning av data anlitades en 

utomstående och för uppfiften kompetent person 

 

2.5. Statistiska analyser 

För att genomföra, för studien relevanta analyser användes SPSS, 16.0 (Statistical 

Package for Social Sciences, 16.0). Med hjälp av Pearson´s korrelationskoefficient  

(Field,  2009) undersöktes eventuella samband mellan variablerna aktuella för 
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denna studie, dvs social ångest, katastroftänkande, sömnproblem, kön och 

depressiva symtom. För att undersöka hur social ångest, sömnproblem, 

katastroftänkande och kön tillsammans kan  påverka graden av depressiva 

symtom över tid, användes multipel regressionsanalys (Field, 2009).  

 

3. Resultat 

 

3.1. Deskriptiva data 

Deskriptiva data för de olika variablerna finns representerade i Tabell 1. På 

frågan om huruvida man sover bra ansåg 23.7 % att detta stämde helt, 42.2 % att 

det stämde bra, 23.5 % att det stämde delvis, 8.1 % att det stämde dåligt och 2.5 

% att det inte stämde alls.  Av dessa ansåg 32.6 % att de sover för lite, 65.1 % att 

de sover lagom och 2.3 % att de sover för mycket.  

 

Tabell 1. Deskriptiva data för olika variablerna 

 

Variabel  M  SD 

Katastroftänkande  15.6  5.1 

Social ångest  11.4  2.7 

Depressiva symtom 

Sömn 

10.8 

1.75 

4.5 

.48 

 

 

Figur 1 och 2 nedan illustrerar resultaten av de deskriptiva data för 

sömnvariabeln. 
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Figur 1. Deltagare (%) rapporterar sömnkvalitet. 

 

 

 

 

Figur 2. Deltagare (%) rapporterar sömntimmar. 

 

 

 

3.2. Korrelationen mellan sömn, katastroftänkande, social ångest depressiva 

symtom och kön 

För att undersöka om det fanns något samband mellan sömn, social ångest, 

katastroftänkande, depressiva symtom och kön användes Pearsons 

korrelationskoefficient. Det fanns en mellanstark korrelation mellan depressiva 

symtom och katastroftänkande, depressiva symtom och social ångest och 

depressiva symtom och kön.  

En mellanstark korrelation fanns även mellan kön och katastroftänkande.  

2,5  8,1 
23,5 

42,2 

Stämmer inte 
alls 

Stämmer 
dåligt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer bra 

Jag sover bra 

32,6 
65,1 

2,3 

För lite  Lagom  För mycket 

Hur mycket sover du? 
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Korrelationskoefficienterna finns presenterade i Tabell 2 nedan. 

 

Tabell 2. Korrelationer över faktorerna som ingår i studien. 

 

Variabel  Katastrof.  Soc. ång.  Sömn  Dep  Kön 

Katastrof.  ‐         

Social ång.  .290**  ‐       

Sömn  ‐.196**  ‐.049  ‐     

Dep  .395**  .328**  ‐.171**  ‐   

Kön  .321**  .236**  ‐.101**  .385**  ‐ 

**. p < .01. 

 

3.3. Standard linjär multipel regressionsanalys. 

Linjär multipel regression användes för att undersöka rollen som 

katastroftänkande, social ångest, sömn och kön spelar för att förutse graden av 

depressiva symtom. Först undersöktes korrelationerna mellan de olika 

faktorerna (se Tabell 2). Den inbördes korrelationen mellan prediktorerna var 

inte för hög, d.v.s. ”multicollinearity” var sannolikt inte ett problem. 

Korrelationerna mellan de fyra prediktorerna och utfallsvariabeln, depressiva 

symtom, befann sig i spannet ‐.17 (depressiva symtom och sömn) och .40 

(depressiva symtom och katastroftänkande). Detta indikerade ett samband 

mellan de respektive prediktorerna och utfallsvariabeln som lämpade sig för 

undersökning med hjälp av linjär multipel regression. Då ingen hypotes 

framlagts för att bedöma ordningen av faktorerna i analysen så inkluderades 

prediktorerna utan inbördes ordning samtidigt i analysen.  
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Regressionsmodellen var signifikant (F (4, 346) = 30.5, p = .001). De fyra 

prediktorerna (katastroftänkande, sömn, social ångest och kön) förklarade 

tillsammans 26 % av variationen i depressiva symtom. Variabeln med relativt 

högst prediktionsvärde var kön följt av katastroftänkande och social ångest. 

Variabeln sömn var inte en statistiskt signifikant prediktor av depressiva 

symtom (p = .099) (se Tabell 3).  

 

Tabell 3. Standard multipel regressionsanalys av katastroftänkande, social ångest, 

sömn och kön på depressiva symtom (DV). 

 

Variabel  B  SD  β 

Katastroftänkande  .20  .05  .23*** 

Social ångest  .30  .08  .18*** 

Sömn  ‐ .38  .23  ‐ .08 

Kön  2.29  .45  .26*** 

***. p<.001; R = .51; R2 = .26; adjusted R2 = .25 

 

Eftersom kön var en signifikant prediktor av depressiva symtom och för att 

undersöka om samma förklaring gällde för både flickor och pojkar gjordes två 

separata multipla regressionsanalyser. Bland killar var social ångest den 

starkaste prediktorn av depressiva symtom och också den enda prediktorn som 

var signifikant och stod för 7 % av variationen (se Tabell 4).  
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Tabell 4. Standard multipel regressionsanalys av katastroftänkande, social ångest, 

sömn för killar på depressiva symtom).  

 

Variabel  B  SD  β 

Katastroftänkande  .06  .07  .07 

Social ångest  .38  .13  .24** 

Sömn  .09  .33  .02 

** p<.01; R = .27; R2 = .07; adjusted R2 = .056. 

 

Bland tjejer var katastroftänkande den starkaste prediktorn (se Tabell 5) 

 

Tabell 5. Standard multipel regressionsanalys av katastroftänkande, social ångest, 

sömn för tjejer på depressiva symtom 

 

Variabel  B  SD  β 

Katastroftänkande  .29  .06  .32*** 

Social ångest  .24  .11  .15 

Sömn  ‐ .69  .31  ‐ .15 

*** p<.001; R = .44; R2 = .19; adjusted R2 = .18. 

 

Resutaten i studien visade att katastroftänkande, social ångest och kön alla har 

en viss påverkan på grad av depressiva symtom över tid. Vidare analys visar att 

katastroftänkande bäst förklarar depressiva symtom hos tjejer. Hos killar ser 

man istället att det är social ångest som bidrar mest till depressiva symtom.  
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4. Diskussion 

 

Denna prospektiva studiens syfte var att undersöka rollen som social ångest, 

katastroftankar, sömn och kön spelar för att förklara variationen i depressiva 

symtom över tid. Resultatet visade att katastroftänkande, sömn, social ångest 

och kön tillsammans förklarar 26% av variationen i depressiva symtom ett år 

senare. Bland pojkar hade social ångest det högsta prediktionsvärdet och bland 

flickor var det katastroftänkande. Sammanfattningsvis, indikerade studiens 

resultat att katastroftänkande, social ångest och kön påverkar graden av 

depressiva symtom över tid, där katastroftänkande respektive social ångest bäst 

förklarade depressiva symtom hos flickor och pojkar. 

    Tidigare forskning har funnit att antalet flickor är överrepresenterade när det 

gäller risken för utveckling av psykisk ohälsa, bland annat utveckling av 

depressiva symtom men också att detta kunde spåras redan under 

ungdomstiden. (Noel‐Hoeksma, 1994). Det finns forskningsresultat som 

indikerar att det finns skillnader mellan flickor och pojkar när det gäller 

reglering av emotioner. (Compas, 2004). Att  katastrofiera kan tillsammans med 

oro och ruminering ses som repititivt negativt tänkande (RNT) med funktionen 

att undvika obehagliga inre upplevelser. Det koverta undvikandet är på lång sikt 

relaterat till att den psykiska ohälsan kvarhålls (Ehring & Watkins, 2008). Detta 

går i linje med att flickor har uppvisat bl a en högre grad av oro som antogs leda 

till att flickor fastnar oftare i negativa emotioner i jämförelse med pojkar. 

(Rudolph, 2002).   Denna studies resultat vad gäller att katastroftänkande bäst 

förklarade variationen i depressiva symtom hos flickor över tid går i linje med 
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det ovan nämnda. Med andra ord, studiens resultat som visar på att 

katastroftänkande bäst förklarade variationen i depressiva symtom hos flickor 

över tid går i linje med forskningsresultat som hittills visat en högre grad av oro 

och negativt tänkande hos flickor, jämfört med pojkar.  

  Tidigare har det visats att antalet flickor är över lag överrepresenterade 

när det gäller psykisk ohälsa men också när det gäller social ångest specifikt. 

(Olsson, G., 1998; Garnefski et al., 2002; Essau et al., 1999). Denna studiens 

resultat indikerar dock att social ångest är en unik prediktor hos pojkar, när det 

gäller utveckling av depressiva symtom, när social ångest undersöks tillsammans 

med katastroftänkande och sömn. Detta är särskilt intressant då det finns 

undersökningar i Sverige som har visat att flickor känner i högre utsträckning än 

pojkar oro och obehag i, exempelvis klassrumssituationer. Samma studie visade 

att nästan dubbelt som många flickor alltid känner obehag i samband med 

redovisningar inför klassen när de betraktas av läraren på nära håll. Samma oro 

rapporterades då flickor fick en skriftlig uppgift som skulle bedömas av läraren. 

(Jarlskor, L. & Lindskoug, M. 2002). Antalet pojkar som var frånvarande vid  

redovisningstillfällena var dock överrepresenterade. Studiens resultat kan 

möjligtvis vara en grund för hypotesen att pojkar använder overt undvikande i 

sociala situationer som leder till ökad grad av depressiva symtom, medan flickor 

använder sig av ett covert undvikande, d.v.s. katastrofierande. Studiens resultat i 

jämförelse med forskningsresultat som har presenterats hittills leder till en rad 

intressanta frågeställningar. Nämligen, hur kommer det sig att antalet flickor är 

överepresenterade i de flesta undersökningar när det gäller ohälsa? Kan 

könsrollerna vara en möjlig förklaring, på det sättet att pojkar drar sig undan 

mer en flickor? Förklaringen kan möjligen finnas i de olika uttryckssätt hos båda 
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kön. Det resultatet som har framkommit ifråga om katastroftänkande, social 

ångest och kön i relation till depressiva symtom, är möjligtvis en grund för 

vidare forskning när det gäller utveckling av preventivt arbete med fokus på att 

upptäcka de faktorer som kan leda till utveckling av depressiva symtom och i 

värsta fall kliniska depressioner senare i vuxen ålder 

 

4.1 Studiens styrkor och svagheter 

Tillsammans med katastroftänkande och social ångest i relation till depressiva 

symtom undersöktes också sömn. Det resultatet som framkom i analysen visade 

att det inte finns någon statistisk signifikans då sömnen undersöktes i relation 

till depressiva symtom över tid. Jämfört med tidigare forskningsresultat som 

indikerat att sömnproblem kunde länkas till depressiva symtom som både 

prediktor och konsekvens av denna (Jansson‐Fröjmark & Linton, 2006; Ohayon 

& Roth, 2003) strider föreliggande studiens resultat mot de tidigare 

presenterade. Detta har lett till en rad möjliga alternativa förklaringar av denna 

studies resultat kring studiens metodologiska begränsningar och därmed 

studiens svagheter. En möjlig förklaring till detta resultat skulle kunna vara det 

sättet som valdes att undersöka sömn på. Föreliggande studies vissa 

metodologiska begränsningar, inklusive det hur sömn mättes, kan ha betydelse 

ifråga om både tolkning och generalisering av resultatet som har framkommit. 

Det är värt att ha i åtanken att resultatet vilar på självrapporterad data, vilket 

kan möjligtvis bidra till självrapporterings‐bias. Vidare, det bör tas i åtanken att 

42% av de som skattade sin sömnkvalitet vid påståndet  “jag sover bra“, svarade 

att detta “stämmer bra“, samtidigt som 65,1% tyckte att de sover  “lagom“, vid 

fragan “hur mycket sover du“.En möjlig förklaring kan vara att “bra“ kan anses 
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vara ett värderingsbegrepp, och vad man anser vara “bra sömn“ kan komma att 

påverkas av olika faktorer och situationer som just för denna studie inte varit 

relevanta. Det ska också tilläggas att de flesta ungdomar, generellt sett har 

oregelbundna tider när det gäller både sömn och vakenhet. Problem med 

insomning och uppvakning under skoldagarna är ganska vanliga, likaså sen 

insomning och uppstigning när ungdomarna är lediga. En problematisk 

dygnsrytm hos ungdomarna är ett vanligt fenomen som kan bero på antingen 

ovan beskrivet eller andra faktorer av biologisk art, sociala vanor eller någon typ 

av psykologisk problematik. (Pettersson & Ström, 2007). De få studier som är 

gjorda kring sömnen hos ungdomarna har lett till oro kring ungdomarnas 

sömnvanor samt en rad hypoteser som, bland annat handlar om att sömnbristen 

hos ungdomarna kan möjligtvis länkas till eller leda till användning av olika 

kemiska ämnen för att hålla sig vaken. Den föreliggande studiens resultat 

indikerar inte på något av ovanstående vilket gör att måtten som användes i 

denna studie för att undesöka sömnen hos ungdomarna, möjligtvis kan 

ifrågasättas.  

     Vidare gör urvalsförfarandet att vi inte med automatik kan generalisera 

studiens resultat till alla gymnasieungdomar i Sverige 

    Studiens styrka är att den lyfter katastroftankarnas unika förklaringsvärde då 

dessa studeras samtidigt med social ångest och sömn i samma analys vilket går i 

linje med det som är hittills känt när det gäller negativt tänkande och oro och 

utveckling av psykisk ohälsa hos flickor.  Studiens resultat blir intressant då 

tidigare forskning om utveckling av psykisk ohälsa bland ungdomar, har visat att 

antalet flickor är överrepresenterade jämfört med antalet pojkar då flickor, 

generellt sett oroar sig mer och tänker mer negativt än pojkar när det gäller hur 
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de kommer att bli bedömda av andra. Detta kan möjligtvis förklara flickors 

“större kompetens“ ifråga om bevarande och hantering av relationer men också 

varför flickor drabbas av ångest och depressiva symtom i större utsträckning än 

pojkar. (Rudolph & Conley, 2005).  

 

4.2 Slutord 

Det särskilt intressanta med denna studie är att de fyra faktorerna, d.v.s. social 

ångest, katastroftankar, sömn och kön undersöktes tillsammans och samtidigt i 

samma analys för att få en uppfattning, dels om hur mycket de tillsammans kan 

förklara graden av depresiva symtom, dels att den lyfter fram faktorernas unika 

förklaringvärde. Jämfört med tidigare forskning, har dessa oftast studerats var 

för sig i relation till depressiva symtom. Studiens longitudinella design kan också 

anses vara en styrka då denna kan bidra med att man kan komma åt 

riktningsproblematiken. 

     Depression har visat sig vara ett utav de mest förekommande psykiska 

problemen bland ungdomar. Katstroftankar har hittills främst diskuterats på 

grund av dess vidmakthållande funktion vid psykisk ohälsa. I den föreliggande 

studien har vi kunnat se att katastroftankar också är en prediktor när det gäller 

utveckling av depressiva symtom hos flickor. Detta gör vidare forskning inom 

området angeläget då vi vet att antalet kvinnor idag är överrepresenterade när 

det gäller depression men också ifråga om utskrivning av antidepressiv 

läkemedel. Även om de flesta ungdomarnas utveckling sker relativt 

oproblematiskt, vet vi också att ungdomstiden är kritisk utifrån olika aspekter 

när det gäller utveckling av ohälsa. Möjligen har denna studie lett till lite mer 
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kunskap om katastrofierande som behöver utvecklas vidare samt vara en del av 

preventiv arbeite som en viktig insats inom skolan.  

     Denna studiens resultat har också visat att social ångest bäst förklarade 

variationen i depressiva symtom hos pojkar över tid. Idag vet vi att vuxna män 

söker oftare hjälp för social fobi än pojkar. Möjligen kan denna studiens resultat 

visa oss att social ångest är något som startar redan under ungdomstiden och att 

all forskning inom detta område är av stor vikt för utveckling av ett preventivt 

arbete med fokus att i tid kunna vidta viktiga åtgärder, dvs innan social ångest 

övergår till ett fobiskt beteende. En rad undersökningar visar att elever upplever 

att de får mindre hjälp för sin ångest, nervositet och oro i klassrumssituaationer 

jämfört med pedagoger som upplever det motsatta. Studiens resultat och den 

kunskapen som forskningen hittlills har kunnat leda oss till, visar möjligen på ett 

behov av kunskap bland både elever och pedagoger när det gäller social ångest 

och katastrofierande, som en del av preventivt arbete. 

     Avslutlingsvis, vi vet att sömnen har en viktig funktion för återhämtning av 

hjärnan och kroppen. Vi vet också att många ungdomar sannolikt inte sover 

tillräckligt på grund av den livsstilen de har under ungdomsperioden, d.v.s sena 

nätter i kombination med en tidig start på dagen under skoldagarna. 

Framställning av mer noggranna mått som används för att undersöka 

sömnvanor hos ungdomarna i relation till depressiva symtom, social ångest och 

katastrofierande är av stor vikt.  
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