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Målet med studien är att genom ett transdiagnostiskt perspektiv 
förklara hur stress i skolan leder fram till depressiva symptom. I 
fokus är ungdomar i 13-15 års ålder där jag undersöker om 
ungdomars upprepade negativa tankar verkar som mediatorer eller 
kopplingar mellan stress (i skolan, samt i relationer med kamrater 
och lärare i skolan) och depressiva symptom. För ändamålet 
används data från en pågående studie vid Örebro Universitet om 
välmående bland årskurs 7 och 8 elever och jag genomför en 
tvärsnittsanalys. Medierinsanalyser visade att ungdomars 
upprepade negativa tankar förklarar mycket av association mellan 
stress i skolan och depressiva symptom. Slutsatsen för denna studie 
är att för att påverka ungdomars depressiva symptom behöver vi 
identifiera de sätt som ungdomar ser på sig själva och sin omvärld.	  
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Goal for the study is that through  transdiagnostic approach explain 
how stress at school leads to depressive symptoms. Focus is on 
young people in the 13-15 of age where I examine whether 
adolescents repetitive negative thoughts acts as mediators or 
connections between stress (at school, and in relationships with 
peers and teachers at school ) and depressive symptoms. For this 
purpose  I’m using data from an ongoing study at Örebro 
University of well-being among 7 and 8 grade students and I 
conduct a cross-sectional analysis . Mediationanalysis showed that 
young peoples repetitive negative thoughts explain much of the 
association between stress at school and depressive symptoms. The 
conclusion of this study is that to influence young people's 
depressive symptoms, we need to identify the ways that young 
people see themselves and their world. 
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Hur hänger de upplevda depressiva symptomen samman med inre problematik 

utifrån ett transdiagnostiskt perspektiv? 

Lika ofta som att höra ”jag är så stressad”, ”jag pallar inte mer” och ”snart går 

jag in i väggen” kan vi även läsa rubriker som följer samma mönster i diverse media. 

Det som skrivs är att den psykiska ohälsan har ökat och människor i största allmänhet 

mår allt sämre psykiskt. Oftast krävs det enbart att titta sig omkring för att märka dessa 

saker, se människor som stressar sig själva oavsett om det gäller hem, skola eller 

jobbsammanhang. Forskningen har alltid haft som mål att förstå människan och 

världen, detsamma gäller även forskningen kring psykisk ohälsa.  

Stress, depression och stressgeneration är benämningar som är vanligt 

förekommande och återkommande begrepp som används flitigt, lika mycket inom 

forskning som i media (Valdez, Lambert & Ialongo, 2011; Hammen, Brennan & Le 

Brocque, 2011). I takt med att negativ psykisk stress ökar i samhället, så ökar också 

allvarliga hälsorisker för unga likväl som för äldre. Detta gör att det blir än mer 

betydelsefullt att förstå hur stress ter sig, hur det kan förklaras och vilka dess 

konsekvenser blir för de drabbade (Socialstyrelsen [SoS], 2013; Grant et al., 2003). En 

definition som har stått sig över flera år och som beskriver vad negativ psykologisk 

stress är handlar om människans resurser och huruvida de resurser människor har 

räcker för att möta de krav som uppstår eller om kraven överskrider resurstillgången 

(Lazarus & Folkman 1984, refererat i Grant et al., 2003). I Nationalencyklopedin 

definieras stress som kroppens anpassning orsakad av psykiska och/eller fysiska 

stressorer (Nationalencyklopedin [NE], 2014).  

För att kunna förebygga psykisk ohälsa krävs förståelse för hur den psykiska 

hälsan drabbas och hur människans välmående och/eller bristen av den påverkas samt 

vilka faktorer som spelar in och utlöser stress (Hammen et al., 2011). Stress har varit 
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och förblir ett komplicerat ämne i forskning på grund av dess mångsidighet. Inre och 

yttre utlösare som påverkar den psykiska stressen är beroende av en individs kognitiva 

schema och beteendemönster (Grant et al., 2003). Skola och kompisar i samspel med 

elevens egna kognitiva schema, sociala samspelet med andra och den egna emotionella 

regleringen ses som en konstellation som kan innebära en potentiell riskfaktor för 

utveckling av depressiva symptom (Valdez, Lambert & Ialongo, 2011). De som berörs 

extra mycket av denna riskfaktor är unga människor vars exekutiva förmågor inte är 

fullt utvecklade. Detta gör att vi kan betrakta stress som en pågående process som är i 

konstant interaktion med både inre och yttre faktorer.  

Personer som är uppväxta utan tydliga regler och strukturer saknar ofta en bra 

emotionell reglering (Kochel, Ladd & Rudolph, 2012).  Det kan i sin tur innebära att 

de också har en svagare försvarsmur gentemot de stressorer de ställs inför i skolan 

samt i deras relationer med kompisar i skolan (Valdez et al., 2011). Fortsättningsvis 

kan det leda till att kompisar får allt större betydelse för de personer vars 

självförtroende bygger på acceptans från omgivningen (Kochel et al., 2012). Ens eget 

bagage och kravvana skapar en predisposition av varierande känslighetsgrad för både 

inre som yttre stressfaktorer. Det innebär att den individuella sårbarheten är varierande 

och olika stark beroende på tidigare erfarenheter (Hankin, 2014;	  McCarty et al., 2008). 

De individer som tenderar att tänka negativt löper större risk att uppleva negativa 

känslomässiga konsekvenser. Deras sätt att resonera och bedöma den givna situationen 

de befinner sig i samt hur de upplever olika stressorer beror till stor del av den egna 

biologiska predispositionen (Grant et al., 2003; Hankin, 2006). Att växa upp med 

utrymme för att göra misstag och uppleva såväl positiva som negativa upplevelser 

stärker utvecklingen av den emotionella regleringen.  
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Gemensamt för tidigare studier är slutsatsen att personer som har högfrekventa 

upplevelser av oro, stress och som upplever att de misslyckas med att möta de krav 

som ställs, löper större risk för en allmänt negativ livsutveckling. Deras utveckling 

hämmas till skillnad från personer med god psykisk hälsa (McCarty et al., 2008). Den 

subjektiva upplevelsen av skolan samt bedömningen att ens insats inte duger 

tillsammans med överhängande negativ syn på skolsituationen riskerar att leda till 

utveckling av depressiva symptom. En sådan utveckling leder till en överhängande risk 

att dessa individer presterar sämre i skolan och därmed får sämre betyg (Fröjd et al., 

2008). All tidigare forskning fastslår att psykisk ohälsa som utvecklas tidigt i livet och 

går vidare in i vuxen ålder både medför och ökar risk för andra mer fysiska sjukdomar 

att utvecklas (Conway, Hammen & Brennan, 2012). Dessa personer hamnar i en ond 

spiral där de genom det egna negativa tänkandet skapar utrymme för ytterligare 

stressgenerering.  

Tidigare studier (Grant et al., 2013) beskriver tidiga motgångar och 

misslyckanden i samband med stressfaktorer samt individens brist på emotionell 

hantering av dessa som ytterligare anledningar till utveckling av depressiva symptom. 

Emotionell sårbarhet är varierande och olika stark beroende på just den individens 

tidigare erfarenheter och emotionella upplevelser som denne bär med sig. Detta skapar 

en predisposition inför kommande påfrestningar (Hankin, 2014).  Vidare betonas en 

individs tendens till negativt tänkande som ytterligare skäl i utveckling av negativa 

känslomässiga rubbningar (Hankin, 2006). Emotionell sårbarhet ser ut att utgöra en av 

de viktigaste faktorer som kan ge upphov till ökad upplevelse av stress och depression. 

Det transdiagnostiska synsättet kan sammanfattas på följande sätt. I grunden 

anser man att det finns yttre faktorer (som stress i skolan) som ligger bakom och 

underblåser ofta flera, samtidiga och psykiska problem (som depressiva symptom). Vi 
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kallar dessa utlösande faktorer transdiagnostiska faktorer. Vi kallar de faktorer som 

förklarar eller medierar sambanden mellan de transdiagnostiska faktorerna och 

ungdomars psykiska problem för diagnosöverskridande förhållanden. I denna studie 

undersöks upprepade negativa tankar som diagnosöverskridande förhållanden.  

Genom att ta an en transdiagnostisk ansats kan vi se på depressiva symptom 

utifrån flera olika håll: personens kognitiva drag, deras emotionella och känslomässiga 

störningar samt deras miljö för att hitta gemensamt förekommande drag hos 

personerna (Ehrenreich & Bilek, 2012). Strävan är inte att få bättre förståelse för ett 

visst symptom. Det är snarare så att en transdiagnostisk ansats skapar en mer 

individbaserad bild av olika psykiska problem. Målet är att hitta de transdiagnostiska 

faktorer som möjliggör och vidmakthåller de psykiska problemen.  

En transdiagnostisk ansats skapar förutsättningar för att tydliggöra en bild som 

är mer överensstämmande med vår veklighet då människan oftast inbegriper olika 

grader av känslomässiga tillstånd samt en variation i hur dessa ter sig mellan olika 

individer. Genom det transdiagnostiska synsättet kan vi därmed urskilja överlappandet 

mellan de olika tillstånd som finns (Ehrenreich & Bilek, 2012; McEvoy, Watson, 

Watkins & Nathan, 2013). Med hänsyn till alla de kognitiva och beteendeprocesser 

som finns när människor påverkas av negativa förhållanden gynnas forskningen av det 

transdiagnostiska synsättet. I huvudsak handlar det synsättet om att det råder en 

samsjuklighet mellan olika tillstånd och att dessa både samvarierar samt att de både 

startar och vidmakthålls av samma processer (Harvey,Watkins, Mansell, & Shafran, 

2004). I detta fall blir det just upplevelsen av stress som leder till depressiva symptom 

och deras unika egenskaper, tillstånd och processer (Rector, Man & Lerman, 2014). 

Detta synsätt möjliggör att få större förståelse för hur människor använder sig av sina 

copingstrategier och hur dessa till stor del är beroende av biologiska predispositioner 
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så som genetik, temperament och människors kognitiva förmågor (Hankin, 2006). Alla 

dessa faktorer bidrar till den individuella upplevelsen och hanteringen av de stressorer 

människan ställs inför (McEvoy et al., 2013).  Den transdiagnostiska ansatsen gör det 

möjligt att få ytterligare metakognitiv kunskap även när det rör unga människor som är 

i skolåldern för att få bättre förståelse för dessa känslostörningar (Ehrenreich & Bilek, 

2012).  

Denna studies övergripande syfte är att få bättre förståelse för kopplingen 

mellan stress i skolan och depressiva symptom genom att se hur upprepade negativa 

tankar vidmakthåller kopplingen mellan stress och depressiva symptom. Jag kommer 

att använda mig av tidigare transdiagnostisk litteratur för att bygga upp en 

trandiagnostisk modell. Frågeställningen för detta syfte är huruvida upprepade negativa 

tankar verkar som mediatorer mellan stress och depressiva symtom. För detta ändamål 

kommer studien riktas mot tonåringar och deras interaktion med skolan, lärare i skolan 

samt kompisar. Därmed baseras analyserna för denna studie på en tvärsnittsanalys av 

en longitudinell studie som bedrivs vid Örebro Universitet. 

Metod 

Deltagare 

Deltagarna i studien är skolungdomar i 13-15 års ålder och de skolor som 

berörs är spridda på tre olika orter i Sverige. Målgruppen för urvalet bestod av N= 

3262 elever i årskurserna 7- 8 uppdelat i 18 skolor. Antal elever som besvarade enkäter 

uppgick till N= 2768 med 84 % deltagande. Totalt var det 121 förälder (3,7 %) som 

tackade nej till att deras barn skulle delta i studien.  

Mätinstrument 

Katastroftänkande. För att mäta katastroftänkande använder jag ett mått 

utvecklat av Rood, Roelofs, Bögels och Alloy (2010). Den består av tio items där 
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eleven fick ta ställning till sin egen upplevelse och känsla av ledsamhet. Exempel på 

påståenden var: ” Då tänker ja på att jag skulle ha gjort saker annorlunda”, ”då tänker 

jag på hur jag känner” och ”Då tänker jag: Varför kan jag inte sluta känna så här?”. 

Påståenden besvarades med en femgradigskala där 1 motsvarade Aldrig och 5 

motsvarade Alltid. Cronbach ́s alpha =.93. 

Bristfällig ilskereglering. Jag använder ett mått utvecklat av Assor, Eilot, Roth 

och Deci (2009). Skalan består av fem stycken items där eleven fick skatta sin känsla 

av ilska. Exempel på frågor var: ”Gör saker som jag inte vill göra”, ”Gör saker som jag 

ågrar efteråt” och ”Känner att jag saknar kontroll över mig själv”. För detta ändamål 

användes en fyrgradigskala där 1 motsvarade Stämmer inte alls och 4 motsvarade 

Stämmer precis. Cronbach ́s alpha =.84. 

Bristande kontroll. Tar sin utgångspunkt i A Global Measure of Perceived 

Stress. Bristande kontroll är ett mått framtaget av Cohen, Kamarck och Mermelstein  

(1983) och den berör elevens upplevelser, känslor och tankar och består av 14 items 

som inleds med frågan ”Hur ofta har Du under senaste månaden?”. Exempel på 

frågorna var: ”Blivit upprörd över något som hände utan att du hade förväntat dig den 

senaste månaden”, ”Känt dig nervös och stressad den senaste månaden” och ”Varit arg 

över saker du inte kunnat styra den senaste månaden?”. Eleven fick skatta sig själv på 

en femgradigskala där 1 motsvarade Aldrig och 5 motsvarade Mycket ofta. Cronbach ́s 

alpha =.82. 

Impulsivitet. Härstammar från The Five Factor Model and impulsivity: using a 

structural model of personality to understand impulsivity.som är framtaget av 

Whiteside och Lynam (2001). Skalan består av nio items som inleds med frasen ”hur 

väl stämmer detta in på dig?”. Exempel på påståenden som användes var: ”Jag blir ofta 

inblandad i saker jag senare önskar jag kunde ta mig ur”, ”När jag är arg gör jag ofta 
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saker utan att tänka mig för” och ”Under ett bråk/gräl säger jag ofta saker som jag 

senare ångrar”. Eleven fick skatta sig själv på en fyrgradigskala där 1 motsvarade 

Stämmer inte alls och 4 motsvarade Stämmer precis. Cronbach ́s alpha =.89. 

Oro. Härstammar från The Penn State Worry Questionnaire for Children 

(PSWQ-C) som är mått framtagna av Chorpita, Tracey, Brown, Collica och Barlow 

(1997). Måttet består av frågor som berör oro och inleds med en kortare förklaring om 

vad oro är och vad den kan handla om. Därefter ombads eleven att ”Kryssa för varje 

mening i det påståenden som stämmer bäst in på Dig”. Faktorn oro består av 

sammanlagt 14 items och exempel på påståenden var: ” Min oro för saker och ting stör 

mig verkligen”, ”Jag oroar mig alltid för något” och ” Jag oroar mig för saker tills de är 

över”. Eleven fick skatta sin upplevelse av oro på en fyrgradigskala där 1 motsvarade 

Stämmer inte alls och 4 motsvarade Stämmer helt och hållet. Cronbach ́s alpha =.92. 

Misslyckandeförväntningar. Här använder jag ett mått framtaget av Nurmi 

(1993) och heter Self-handicapping and a failure-trap strategy: A cognitive approach to 

problem behavior and delinquency. Skalan består av sex items med påståenden som 

handlar om egna misslyckandeförväntningar. Eleven uppmanas att svara på ”Hur väl 

stämmer detta in på Dig?”. Exempel på påståenden var: ”Jag har inte riktigt tilltro till 

min egen förmåga att klara av svåra uppgifter”, ”Jag tycker det är roligt med svåra 

problem och uppgifter” och ”Just känslan av att jag har svårt att klara av saker och ting 

gör att jag inte lyckas så bra i skolan som jag skulle kunna göra”. Skalan besvarades 

med alternativ 1- 4 där 1 motsvarar Stämmer inte alls och 4 motsvarar Stämmer precis. 

Cronbach ́s alpha =.92. 

Skolastress. För att beskriva skolstress används mått framtagna av Byrne, 

Davenport och Mazanov (2007) som heter Profiles of adolescent stress: The 

development of the adolescent stress questionnaire (ASQ). Detta mått används även för 
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att beskriva kompis och lärarstress. Eleven ombads att ta ställning till hur pass stressad 

denne har känt sig av följande upplevelser eller situationer. Exempel på påståenden 

var: ” När du måste lära dig saker i skolan som du inte förstår”, ”Att hinna med 

skolarbetet” och ”Att gå till skolan”.  För dessa påståenden användes en skala från 1-5 

där 1 motsvarade Inte alls stressad (eller det har inte hänt) och 5 motsvarade Extremt 

stressad. Cronbach ́s alpha =.85. 

Kompisstress. Samma mått som i föregående faktor användes. Eleven ombads 

att ta ställning till hur pass stressad denne har känt sig av följande upplevelser eller 

situationer. Exempel på påståenden var: ”Du har känt dig pressad att passa in bland 

kompisar” och ” Kompisar har retat dig för hur du ser ut”. Även här användes en 

femgradig skala där 1 motsvarade Inte alls stressad (eller det har inte hänt) och 5 

motsvarade Extremt stressad. Cronbach’s alpha =.80. 

Lärarstress. Mått som användes är densamma som för skol och kompisstress 

och även här ombads eleven till att ta ställning till sin egen stressupplevelse över 

följande: ”Att lärarna inte lyssnar på dig” och ”Du har känt oro över din framtid”. 

Även här användes en femgradig skala där 1 motsvarade Inte alls stressad (eller det har 

inte hänt) och 5 motsvarade Extremt stressad. Cronbach’s alpha =.74. 

Depressiva	  symptom.	  För att mäta depressiva symptom användes mått 

framtaget av Weissman, Orvaschel och Padian (1980) som heter Children’s symptom 

and social functioning self-report scales: Comparison of mothers’ and children’s 

reports. Måttet består av 16 items och inleds med frågan ”hur ofta har Du under den 

senaste veckan”? Exempel på påståenden var: ”Inte sovit så bra som jag brukar”, ”Känt 

mig ensam och utan vänner” och ” Känt mig nere och olycklig”. Påståenden 

besvarades med svarsalternativ 1-5 där 1 motsvarade Aldrig och 5 motsvarade Mycket 

ofta. Cronbach’s alpha =.94. 
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Procedur 

Insamling av data skedde genom två olika enkäter som består av påståenden/ 

items som berör frågor om ens egen identitet, självkänsla, fysiskt och psykisk 

välmående samt det sociala livet och den akademiska tillvaron. Genom att besvara 

dessa tog eleverna ställning till i hur hög grad de olika påstående stämde in på dem.  

Själva insamlingen skedde i skolan och var utlagd på skoltid så att alla elever hade 

samma möjlighet att vara med. Elever vars föräldrar inte hade gett sin tillåtelse för 

sonen eller dottern att medverka i studien var också närvarande, för att de inte skulle 

uppleva känsla av utanförskap. De fick göra andra saker under tiden som andra elever 

fyllde i enkäterna. Alla närvarande elever vid det utsatta tillfället tilldelades två enkäter 

som de fick fylla i. Tiden var uträknad för att räcka till båda enkäterna samt en liten 

fikastund mellan dessa och blev därmed bestämd att vara i tre timmar. Eleverna satt 

med diskret mellanrum för att i största möjliga mån få besvara frågorna i lugn och ro. 

De enda vuxna som fanns med för eventuella frågor och hjälp var testledarna. Detta för 

att undvika eventuell inverkan av lärarna som eleverna känner och därmed kanske 

oroar sig för att besvara vissa frågor inför.  Innan eleverna började med att fylla i 

enkäten gick testledarna igenom studiens syfte, sekretessen kring studien, och kort 

genomgång av hur de närmaste timmarna skulle se ut. De blev också tillsagda att 

deltagande var högst frivilligt och man kunde avbryta när man ville. Deltagande 

klasser belönades med 300 kr till klasskassan. 

Etik 

Först och främst skickades förfrågan och utförlig beskrivning av studien till den 

regionala etikprövningsnämnden. Efter godkännande från dem skickades information 

om studien och dess syfte tillsammans med sekretess information samt förfrågan om 

deltagande till alla grundskolor i tre olika orter i Sverige. Studien skulle beröra alla 
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elever som går i årskurs 7-8. Vid godkännande om delaktighet från rektorerna i de 

berörda skolorna skickades ett följebrev som eleverna skulle ta med sig hem för att få 

målsmans godkännande. Studien följer de fyra forskningsetiska principer och de krav 

om förvaring av data som normalt ställs. 

Statistiska analyser 

För att analysera de utvalda frågor till denna studie användes Statistical 

Package for Social Sciences, SPSS som är ett datorprogram för statistisk analys. 

Faktoranalys användes att undersöka om en eller flera dimensioner låg bakom de mått 

som jag benämner ”upprepade negativa tankar” (katastroftänkande, dålig 

ilskereglering, okontrollerade upplevelser, impulsivitet, oro och rädsla för 

misslyckande) och som är studiens medierande faktorer. Därefter utfördes 

regressionsanalys för att se hur stor del av variansen mellan skola, lärar- och 

kompisrelationer påverkade depressiva symptom genom mediatorerna. I studien 

undersöks den medierande rollen av upprepade negativa tankar med hjälp av multipla 

regressioner, som beskrivs i Barron & Kenny (1986), och såväl de direkta och de 

indirekta effekterna av skolstress på depression räknas fram. Med hjälp av mediering 

undersöker jag om den association som finns mellan stress i skolan och depressiva 

symptom (c) i Figur 1, kan förklaras av mediatorn upprepade negativa tankar (b) via 

stress i skolan (a). Om upprepade negativa tankar helt förklarar kopplingen mellan 

stress och depressiva symptom, kommer det inte att finnas något signifikant samband 

mellan stress och depressiva symptom efter att upprepade negativa tankar förts in i 

regressionsekvationen. 

För att man ska genomföra en medieringsanalys bör vissa förhållanden vara 

uppfyllda: 
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1. Det ska finnas samband mellan de oberoende variablerna (stress i skola, 

kamrat- och lärarstress) och den beroende variabeln (depressiva symptom) [se c 

i Figur 1].  

2. Det ska finnas signifikanta samband mellan de oberoende variablerna och 

mediatorn [se. a i Figur 1]. Tabell 2 visar att så är fallet. 

3. Det ska finnas ett signifikant samband mellan mediatorn och den beroende 

variabeln [b i Figur 1].  

4. Om mediatorn förklarar kopplingen mellan stress i skolan och depressiva 

symptom så kommer de indirekta effekterna a. och b. i Figur 1 att göra att det 

nu inte längre finns något samband mellan stress och depressiva symptom [c 

reduceras till noll]. 

 

 

 

 

Resultat 

Initialt gjordes en faktoranalys av alla items som mäter upprepade negativa 

tankar. Faktoranalysen visade att det fanns en faktor som förklarade 56% av variansen. 

I Tabell 1 redovisas faktorladdningarna för var och en av de mått som användes i 

faktoranalysen. Den slutsats som kan dras i Tabell 1 är att alla de sex mått som är 

potentiella mediatorer skapar en generell faktor. Det är denna faktor, benämnd 
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Upprepade negativa tankar – som används i studien som mediator (eller 

diagnosöverskridande faktor). Som överskridande faktor bidrar den aktivt till att 

förhöja elevernas negativa upplevelser som reaktion till yttre påfrestningar de utsätts 

för.  

Tabell 1  

En faktoranalys av de olika mått som antas vara potentiella mediatorer. 

_____________________________________________ 

Mått: faktorladdningar: 

_____________________________________________ 

Katastroftänkande .79 

Bristfällig ilskereglering .67 

Bristande kontroll .81 

Impulsivitet .76 

Oro .80 

Misslyckandeförväntningar .65 

_______________________________________________ 

 

I ett nästa steg undersökte jag sambanden mellan studiens alla mått. De 

redovisas i Tabell 2. Som kan ses i denna tabell så finns det höga samband mellan de 

mått som ingår i studien. Kanske mest iögonfallande är att mediatorn, upprepade 

negativa tankar, har en mycket stark korrelation, .77, med depressiva symptom. De 

elever som i grunden tenderar att vara av orolig natur och som dessutom utvecklar 

upprepade negativa tankar till följd av yttre påfrestningar löper betydligt större risk i 

att utveckla depressiva symptom.  
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Tabell 2  

Korrelationer mellan studiens alla mått. 

______________________________________________________________ 

 Skola Kamrater Lärare Depr.  

______________________________________________________________ 

Mediator .61 *** .48 *** .55 *** .77 *** 

Skola   .42 *** .64 *** .58 *** 

Kamrater     .50 *** .53 *** 

Lärare       .55 *** 

______________________________________________________________ 

För att se hur stark dels den direkta effekten av skol, kompis och lärarstress på 

depressiva symptom, och dels den transdiagnostiska faktorn utfördes en 

medieringsanalys där beta- koefficienter räknades fram. Den del av skolstress som inte 

medieras genom den transdiagnostiska faktorn var β =.17, p < .001 och representerar 

den så kallade direkta effekten. Den del som medieras representerar den indirekta 

effekten och ligger på β = .41, p < .001. Totalt förklarade den medierande faktorn 

större delen av det samband som stress i skolan hade med depressiva symptom (det 

ursprungliga sambandet mellan stress i skolan och depressiva symptom var .58, se 

Tabell 2.) Större delen av det sambandet, β =.41, p <.001 förklaras av den medierande 

faktorn. Elever med hög grad av upprepade negativa tankar upplevde skolstressen som 

en påfrestning som vidare ledde till utveckling av depressiva symptom. Resultat 

redovisas i Figur 1.  
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Vidare togs kompisstress med i beräkning och dess direkta värde för att mäta 

hur de elever som inte är lika höga i den transdiagnostiska faktorn upplever sina 

kompisrelationer. Det värdet som inte medieras genom den transdiagnostiska faktorn, 

blev β = 21, p < .001, när den transdiagnostiska faktorn togs med i beräkning av 

indirekt effekt blev betakoefficienten högre β =.33, p < .001. Också här i Figur 2 kan 

det noteras att den medierande faktorn förklarar huvuddelen av det samband som finns 

mellan kompisstress och depressiva symptom. Initialt var sambandet mellan 

kompisstress och depressiva symptom .53 (se Tabell 2). Större delen av detta samband 

β =.33, p <.001 förklarades av den medierande faktorn. Kompisrelationer upplevdes 

som ytterligare påfrestning och en del av stressupplevelsen. Tillsammans med 

upprepade negativa tankar blev kompisrelationerna därmed bidragande del i 

utvecklingen av depressiva symptom. Resultatet redovisas i Figur 2. 

Figur 1. Effekt av skolstress på depressiva symptom (beta-koefficient) 
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Figur 3 visar en sista uträkning som rör lärarstress och dess inverkan på 

depressiva symptom hos elever. Den direkta effekten som inte medieras av den 

transdiagnostiska faktorn sjönk β =.15, p <.001 medan den indirekta effekten, den som 

medieras var β =.41, p <.001. Sammanfattningsvis kan det noteras även här (Figur 3) 

att den medierande transdiagnostiska faktorn förklarar större delen av det samband 

som finns mellan lärarstress och depressiva symptom. Initialt var sambandet mellan 

lärarstress och depressiva symptom .55 (se Tabell 2). Detta tyder på att de elever som 

var höga i upprepade negativa tankar upplevde lärarrelationer som yttre påfrestningar 

som även dessa bidrog till elevernas förhöjda negativa upplevelser. Större delen av 

detta samband, β =.41, p <.001 förklarades av den medierande faktorn. Det förefaller 

vara så att alla tre transdiagnostiska faktorer har hög samband med depressiva 

symptom. 

Figur 2. Effekt av kompisstress på depressiva symptom (Beta-koefficient) 
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Diskussion 

Syftet till denna studie var ett försök att få djupare förståelse för kopplingen 

mellan den stress ungdomar upplever i skolan och hur den upplevelsen hänger ihop 

med deras inre problem. Att få mer kunskap om hur vår stressupplevelse påverkas av i 

detta fall upprepade negativa tankar som den gränsöverskridande transdiagnostiska 

variabeln, skulle potentiellt innebära att vi får större insikt i hur och varför vissa 

människor tycks klara av stora mängder psykiska påfrestningar medan andra utvecklar 

psykiska åkommor.  

I studien gjorde jag en faktoranalys för att undersöka om de olika mått som 

handlar om upprepade negativa tankar (katastroftänkande, dålig ilskreglering, 

okontrollerade upplevelser, impulsivitet, oro och rädsla för misslyckande) mäter 

samma eller olika förhållanden. Jag fann att en faktor ligger bakom. Det tycks därmed 

vara så att dessa potentiellt olika faktorer i själva verket mäter ungefär samma sak- 

något som jag benämner upprepade negativa tankar. Termen upprepade negativa 

tankar i sig är inte ny, men att den tycks agera som en medlare mellan alla de 

 

Figur 3. Effekt av lärarstress på depressiva symptom (Beta-koefficient) 
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ovanstående mått (förhållanden) medför till ett nytt sätt att tänka kring detta ämne. 

Förklarar denna medierande faktor de samband som finns mellan skolstress 

(upplevelse av stress i skolmiljön, stress i kompisrelationerna, och stress i 

lärarrelationerna) och depressiva symptom? Det är studiens forskningsfråga. 

Resultaten i mediationen visade att en stor del av det samband som fanns mellan 

skolstress och depressiva symptom kan förklaras upprepade negativa tankar. För att 

bekräfta detta resultat och samtidigt testa dess signifikans bör man i vidare studier 

utföra Sobel’s test.  

Dessa resultat gynnar redan pågående stressforskning där ett av största målen är 

att förklara hur yttre stressorer påverkar människor och deras inre problem, såsom 

depressiva symptom. Detta skapar ett nytt synsätt i tankar kring stress och hur skolan i 

detta fall, som en transdiagnostisk faktor ökade upplevelsen av depressiva symptom. 

Det tycks vara så att de upprepade negativa tankar aktiveras av skolstress hos 

ungdomarna och därmed leder till utveckling av depressiva symptom. Det förefaller 

därmed som att upprepande negativa tankar hos ungdomarna förklarar mycket av detta 

samband som finns mellan skolstress och depressiva symptom. Att få bättre förståelse 

för koppling mellan stress och depressiva symptom var utgångspunkt för denna studie. 

Med hjälp av de mått som häri benämndes som upprepade negativa tankar samt 

studiens resultat som har kommit fram i analyserna av dessa genererades vad som 

förefaller vara (med hänsyn till tidigare litteratur som har använts i studien) en ny 

tanke. Alla mått korrelerar kraftigt med depressiva symptom men förutom det verkar 

de slå igenom som en enda faktor och på så sätt spinner denna studie vidare på den 

transdiagnostiska banan om gemensamma etiologiska faktorer och inte enbart 

samsjuklighet av emotionella störningar.  
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För att få förståelse kring utveckling av negativa upprepande tankar hos 

ungdomar blir det nödvändigt att ta hänsyn till alla områden som har betydelse för hur 

en person utvecklar just dessa negativa tankar. Forskning har sedan tidigare strävat 

efter att bygga upp en korrekt bild av en individ och för det syftet har information som 

rör deras uppväxtmiljö, relationer samt den egna kognitiva och emotionella 

utvecklingen tagits med i beräkning (McEvoy et al., 2013; McEvoy & Mahoney, 

2013). Det är också viktigt att urskilja negativstress, men då det är högst individuellt 

hur människor är rustade inför kommande utmaningar kan även den positiva stress 

upplevas som negativ (Valdez et al., 2011; Fröjd et al., 2008). Det framgår dock och är 

välkänt sedan tidigare att den negativa sortens stress medför alvarliga psykiska och 

fysiska påföljder och på så sätt blir det ännu viktigare att förstå dess konsekvenser 

(Grant et al., 2003).  

Ålder är också ett relevant spörsmål då det är under tonåren som de flesta 

depressiva symptom potentiellt utvecklas och leder vidare till diverse psykiska 

åkommor (Grant et al., 2003; Hankin, 2006) vilket också delvis förklarar målgruppen i 

denna studie. Med ungdomar i fokus och deras stressupplevelser (som i denna studie 

mättes utifrån den transdiagnostiska faktorn), kan vi på lång sikt skapa mer förståelse 

för de sårbarheter som ligger bakom utveckling av negativa upprepande tankar 

(Hankin, 2013). Ytterligare aspekt, som inte har tagits med i denna studie men som bör 

tas med i beräkning i nästkommande studier är kön. All tidigare forskning delar samma 

resultat och en gemensam diskussion kring det faktum att flickor, oavsett ålder är 

överrepresenterade när det kommer till utveckling av depressiva symptom, speciellt 

under tonårsåren. Därmed skulle det också vara av intresse att studera vidare på denna 

bana för att hitta potentiella skillnader i hur upprepade negativa tankar både utmärker/ 

och skiljer sig mellan pojkar och flickor.  
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Ytterligare intressant resultat i denna studie och som delvis går hand i hand 

med annan forskning om ungdomars psykiska hälsa i kontrast mot ställda och 

förväntade krav på dem är stresseffekten mellan kompis och lärarrelationer. Där 

kompis och lärarstress har den direkta effekten på .21 och .15, medan den indirekta 

effekten, den som medieras genom negativa upprepande tankar ökar och ligger på .41 

jämfört med kompis .33 (se Figur 2 och 3). Detta kan tyckas som ett intressant resultat 

då det tyder på att kompisrelationer må vara viktiga i unga människors liv, men de är 

inte prestationskrävande i samma bemärkelse som relationer mellan elev och lärare 

som också potentiellt skapar misslyckandeförväntningar hos personen i fråga. Eleverna 

tycks inte hysa tilltro till den egna förmågan vilket i sin tur kan leda till avsaknad 

motivations brist. Avsaknad av motivation kan stärka yttre stressfaktor som vidare 

kanaliseras genom negativa upprepande tankar och leder vidare till utveckling av 

depressiva symptom (Valdez et al., 2011; Kochel et al., 2012; Conway et al., 2012). 

Vidare anser jag att det vore av intresse att undersöka huruvida denna rädsla för 

misslyckande bygger på tidigare avsaknad av utmaningar och överbeskyddande 

faktorer.  

Som en brist i denna studie vill jag ta upp avsaknad av analys av frågor som rör 

sociala medier och dessas användning då sociala medier utgör en stor del av ungas liv 

idag. När vi tar upp frågor som rör vår närmsta miljö, de som märkbart påverkar vår 

utveckling behöver sociala medier tas med i beräkning då teknologiska framsteg har 

medfört att vår närmsta miljö har växt betydligt. Barn fostras och lärs idag av så många 

fler än enbart föräldrar, lärare och närmsta kompisar, och social integration med andra 

kan koma att innebära en riskfaktor i utveckling av depressiva symptom (Valdez et al., 

2011). 
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Det finns ett antal styrkor i denna studie som även de bör belysas. Nämnvärt att 

ta upp är det stora samplet som medför till att studiens resultat blir mindre känsliga för 

bortfall. Studiens styrka grundar sig på de mätskalor som användes på grund av att de 

redan är välbeprövade och har hög validitet och reliabilitet. Även resultaten i sig kan 

ses som en styrka då de förefaller leda in på en ny bana och väver samman ett antal 

välstuderade mått/faktorladdningar på ett nytt sätt, genom att integrera dessa till en 

enda faktor som förefaller mäta samma fenomen. Genom att ha hittat att studiens alla 

mått korrelerar högt med depressiva symptom och i själva verket agerar som en enda 

faktor kan dessa resultat komma att bidra till redan befintlig och nästkommande 

forskning. På så sätt har denna studie bidragit med ny kunskap som skiljer denna studie 

från andra studier.        

Denna studies resultat visar tydligt att negativa upprepande tankar märkbart 

påverkar ungdomars psykiska hälsa och därmed potentiellt riskerar att medföra andra 

negativa livsutvecklingar. Med detta sagt måste jag även påpeka att resultatet av denna 

studie inte går att generalisera på grund av dess tvärsnittsdesign. Det kan dock ses som 

förslag för vidare studier i att ytterligare forska kring samband mellan yttre stressorer i 

ungdomarnas liv och hur de i sin tur påverkar ungdomars upprepade negativa tankar. 

Potentiellt också leda till att skapa nya metoder för att identifiera hur ungdomar ser på 

sig själva och sin omvärld då resultat av denna studie bidrar med den viktiga 

kunskapen om att det är ungdomars upprepade negativa tankar som leder till deras 

depressiva symptom.   

Slutsatsen för denna studie blir därmed att tonåren i sig är en tid då människan 

genomgår stora förändringar både psykiskt och fysiskt, och de negativa dragen behöver 

nödvändigtvis inte vara bestående. Genom att identifiera de sätt som ungdomar ser på 

sig själva och sin omvärld skulle potentiellt kunna motverka vidare utveckling av 
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upprepade negativa tankar, därmed motverka ungdomars depressiva symptom och 

vidare skapa bättre förutsättningar för ökad psykisk hälsa. 
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