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Sammanfattning 
 

Den växande arbetslösheten bland unga är ett stort problem bland annat för de negativa 
effekter den har på den psykiska hälsan. Studiens syfte var att undersöka förekomst av 
depression samt att identifiera faktorer som samvarierar med depression hos unga arbetslö-
sa i åldern 18-24 år. Grad av depression mättes med MADRS-S och Ekonomi-Skam mo-
dellen utgjorde underlag för mätning av de ekonomiska och sociala konsekvenser arbets-
lösheten för med sig och deras inflytande på grad av depression. Resultaten visade en 
punktprevalens för depression på 12 % vilket tyder på att unga arbetslösa löper en ökad 
risk att drabbas av depression jämfört med normalbefolkningen. De riskfaktorer som iden-
tifierades var bland annat kön, låg utbildningsgrad, arbetslöshetens längd men också hur 
arbetslösa upplever sitt värde på arbetsmarknaden. Att bo kvar hemma hos sina föräldrar 
visade mindre risk för depression. Ekonomisk ansträngning och skamgörande erfarenheter 
visade medelstarka respektive starka samband med grad av depression. Sammantaget visa-
de resultaten att det är möjligt att identifiera riskfaktorer som kan predicera depression hos 
unga arbetslösa samt att unga arbetslösa överlag är en utsatt grupp när det gäller risken att 
drabbas av depression. 
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 Inledning 
I januari 2004 var drygt 48000 personer mellan 18-24 år registrerade som öppet arbetslösa 
i Sverige. Det innebär en ökning med drygt 13000 personer på ett år (www.amv.se). Den 
växande ungdomsarbetslösheten i västvärlden är ett stort problem, bland annat för de nega-
tiva effekter arbetslöshet har på individens fysiska och psykiska hälsa. Det finns en mängd 
studier som visar på samband mellan arbetslöshet och psykisk ohälsa (Feather & Daven-
port 1981, Rantakeisu, Starrin, & Hagquist, 1999; Fryer, 1997). Ungdomsarbetslösheten är 
mycket konjunkturkänslig och när arbetslösheten ökar har den ökat mest bland ungdomar. 
Den relativa arbetslösheten var 2003 drygt 10 procent i åldersgruppen 16-24 år medan den 
i medeltal var drygt fyra procent i åldersgruppen 25-64 år, se figur 1 (SCB, 2003).  
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Figur 1: Arbetslöshet i olika åldersgrupper 1975-2003, källa: SCB, 2003.  
 
Andelen tidsbegränsade anställningar är också större bland ungdomar än bland övriga be-
folkningen i arbetsför ålder. Ungefär 15 procent av dem som hade anställning 2002 hade 
en visstidsanställning jämfört med ungdomsgruppen där varannan hade en visstidsanställ-
ning (SoS 2003a). Det finns en viss övervikt av män bland dem som är arbetslösa. Ungefär 
60-65 procent av alla arbetslösa i Sverige är män (www.amv.se). 
 
Det finns en väsentlig skillnad mellan ungdomsarbetslöshet och vuxenarbetslöshet. Vuxna 
förlorar oftast ett arbete medan ungdomar i högre utsträckning aldrig lyckas få ett arbete 
efter skolan (Rantakeisu, Starrin & Hagquist 1996). Arbetet utgör till viss del vår identitet, 
det är en möjlighet att visa upp vad vi kan och vad vi är bra på. Arbetet kan vara en stor 
källa till självbekräftelse, att vara behövd och att ha en plats i samhället. Arbetslöshet in-
nebär ofta en kränkning som kan ge upphov till depression, bitterhet och en känsla av me-
ningslöshet. För unga människor som är på väg ut i arbetslivet skickar arbetslösheten sig-
naler om att ”samhället inte behöver dem”. Att inte ha ett arbete eller en yrkesidentitet 
skapar tomhet och ett överskott av tid som måste fyllas med något. Det kan vara svårt att 
motivera sig när det man gör inte leder till någonting (Haugsgjerd, 1999). 
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Arbetslöshet – processer och konsekvenser 
I början av 1930-talet gjordes ett antal studier i den österrikiska byn Marienthal. Studiernas 
syfte var att undersöka hur massarbetslöshet påverkade människorna som bodde där. En av 
slutsatserna var att långvarig arbetslöshet kan få förödande konsekvenser för människans 
liv och välfärd. Författarna menade att känslan av att förlora kontrollen över sitt eget liv 
ger apati och handlingsförlamning (Jahoda, Lazarsfeld, & Zeisel, 1971). 

Ungdomsarbetslöshet 
YUSEDER, (Youth Unemployed and Social Exclusion: Dimensions, Subjective, Experi-
ences and Institutional Responses in Six Countries of the EC) är ett EU-projekt vars syfte 
är att undersöka konsekvensen av ungdomsarbetslöshet och identifiera mekanismer som 
exkluderar unga arbetslösa från full delaktighet i samhället. De länder som deltar i studien 
är: Belgien, Grekland, Italien, Spanien, Sverige och Tyskland. Rapporterna bygger på tvär-
snittsdata från arbetslösa och icke-arbetslösa ungdomar i de olika länderna. Unga arbetslö-
sa hade överlag sämre psykisk hälsa än de ungdomar som inte var arbetslösa. Den tolkning 
författarna gjorde beträffande frågan om den höga arbetslösheten bland unga människor 
var att den i stor utsträckning berodde på orsaker som kunde hänföras till arbetsmarkna-
den. De menade att arbetslöshet inte berodde på individuella egenskaper hos dem som 
drabbades. Samtidigt såg de dock en risk för att arbetsgivarna kan komma att sortera bort 
dem som mår psykiskt dåligt av arbetslösheten. Det är arbetsgivarnas marknad som råder 
när arbetslösheten är hög och de kan välja och vraka bland potentiell arbetskraft (Rantakei-
su, Forsberg, & Starrin, 1999). 
 
Arbetslöshet kan föra med sig en känsla av utanförskap och forskare inom YUSEDER-
projektet har tittat närmare på hur ungdomar påverkas av den typ av uteslutning arbetslös-
het kan föra med sig. Undersökningens slutsats var att arbetslöshet hotar ungas integration 
i samhället. Låg aktivitet i arbetssökandet, svag ekonomi och dåligt institutionellt stöd sågs 
som de viktigaste sårbarhetsfaktorerna. Socialt stöd var den viktigaste stärkande faktorn. 
Den svenska ungdomsgarantin, som garanterar sysselsättning efter max 100 dagars arbets-
löshet, framhölls som ett gott exempel på hur risken för social utslagning kan minskas 
(Kieselbach, 2003). 

Långtidsarbetslöshet 
I boken Arbetslöshet och välfärd beskriver Rune Åberg (1998) tre olika förklaringsmodel-
ler till långvarig arbetslöshet. (1) Anpassningsförklaringen: En vanlig förklaring är att 
långvarig arbetslöshet bryter ner de människor som hamnar i den. Tron på den egna för-
mågan sviktar och självkänslan och hoppet om att få ett arbete avtar. Relationen till andra 
människor förstärker känslan av underlägsenhet och misslyckande. Successivt ändras livs-
stilen och anpassas till ett liv utan arbete. (2) Incitamentsförklaringen: Här betonas ekono-
miska incitament och deras betydelse för de arbetslösas ansträngningar att skaffa arbete. 
Generös a-kassa i form av höga ersättningsnivåer eller lång ersättningstid kan innebära att 
pressen på de arbetslösa att söka arbete blir för svag. De negativa konsekvenserna av ar-
betslöshet är inte tillräckligt stora för att motivera individen att söka arbete. (3) Selektions-
förklaring: Utgår från att alla vill arbeta men att arbetsgivarna väljer ut de mest attraktiva 
kandidaterna till ett arbete och att de väljer bort långtidsarbetslösa (ibid.).  

Dessa tre förklaringsmodeller testades i form av ekonomisk press, sökaktivitet och hur 
många som fick arbete inom ett år. De arbetslösa delades i två grupper, de med dåligt psy-
kologiskt välbefinnande och de där det psykologiska välbefinnandet betecknades som gott. 
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Sammantaget fann man att de som mådde sämst och hade sämst ekonomi var de som sökte 
flest jobb medan de som mådde bäst och hade bäst ekonomi var de som fick jobben. Så-
lunda verkar det som om selektionsförklaringen är den modell som blickarna bör riktas 
mot för att bättre förstå långtidsarbetslöshet (Åberg, 1998). 

En rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) fann att arbetsgi-
vare valde bort arbetslösa när de sökte personal. Arbetslösa hade, jämfört med sysselsatta, 
lägre sannolikhet att bli kontaktad av en presumtiv arbetsgivare. Detta trots att kandidater-
na hade likvärdig bakgrund. Undersökningens slutsats var att arbetsgivarna betraktade sys-
selsättningsstatus som ett bevis på de sökandes produktivitet (Eriksson & Lagerström, 
2004).  

Selektion vs exponering 
En vanlig fråga som arbetslöshetsforskare ställer sig är om sambanden mellan arbetslöshet 
och hälsa beror på selektion eller exponering. Är det de som redan mår dåligt som blir ar-
betslösa eller är det så att det är arbetslösheten i sig skapar ohälsa? (Hammarstöm, 1994). 
Det finns studier som stöder båda teorierna. Studier som kontrollerat för tidigare depres-
sioner finner ändå samband mellan arbetslöshet och psykisk ohälsa (Prause & Dooley, 
2001; Hammarström & Janlert, 1997). Samtidigt visar flera studier att de som mår sämst 
har svårast att få arbete speciellt vid lågkonjunktur då arbetslösheten är hög och jobben få 
(Strandh, 1998 och SoS, 2001). En amerikansk longitudinell studie fann att chanserna att 
få ett arbete minskade ju mer deprimerad individen var vid första mättillfället. Författarna 
menade att då resultaten indikerar att depressioner minskar möjligheterna att få ett arbete, 
bör särskilda åtgärder satsas på att få dessa individer i arbete (Prause & Dooley, 2001). 

Depression 
I vissa fall leder arbetslösheten till depression. Sjuklig depression är en av de vanligaste 
orsakerna till ohälsa världen över och medför lidande, arbetsoförmåga, och belastning på 
anhöriga. Depression för med sig ökad risk för flera kroppsliga sjukdomar och försämrad 
prognos vid dessa sjukdomar. Den som en gång haft en depression löper ökad risk att dö i 
förtid. Det finns således all anledning att se depression som ett allvarligt folkhälsoproblem 
(SBU, 2004). 

Definition av depression 
Depression är ett tillstånd som präglas av vissa typiska symtom. En ofta använd skatt-
ningsskala för depression, Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) vars 
frågor till nära 100 procent täcker diagnoskriterierna för egentlig depression, enligt DSM-
IV (Svanborg & Åsberg, 1995), får här tjänstgöra som en mall för beskrivning av depres-
sionssyndromet.  
 

1. Sinnesstämningen är nedstämd och dyster. 
2. Oro eller ångest i någon form, förekommer hos de flesta. Det kan yttra sig som pa-

nikattacker, men vanligast är en ständig upplevelse av inre oro. 
3. Matlusten är ofta nedsatt vilket kan leda till ofrivillig avmagring. Ibland förekom-

mer ökad aptit. 
4. Sömnen är för de flesta deprimerade störd i någon form. Det kan yttra sig som in-

somningssvårigheter, avbruten, ytlig sömn, eller för tidigt uppvaknande. Sömnbe-
hovet kan hos vissa individer öka. 
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5. Initiativförmågan brukar vara nedsatt. Passivitet och oföretagsamhet yttrar sig som 
svårigheter att initiera nya aktiviteter, även sådana som är basala och väl inövade, 
som att gå ur sängen, tvätta sig och klä på sig.  

6. Känslomässigt engagemang innebär oftast avsaknad av positiva känslor och många 
deprimerade beskriver det som tomhet, likgiltighet eller apati 

7. Pessimism innebär att depressiva tankar dominerar tankeinnehållet och den depri-
merade ser såväl sin personliga historia, sitt nuvarande tillstånd och sin framtid i 
dystrast möjliga dager. För yngre människor är ofta bristande framtidstro och käns-
lor av hopplöshet typiska.  

8. Koncentrationssvårigheter är vanliga och kan omöjliggöra såväl läsning som TV-
tittande och ibland till och med ett vanligt samtal. Obeslutsamhet gör att triviala 
beslut som att bestämma vad man ska sätta på sig eller vad man ska äta kan bli oö-
verstigliga hinder. Vissa minnessvårigheter förekommer. 

9. Livslusten är nedsatt och livsleda och självmordstankar är vanliga symtom och för 
många deprimerade är självmordsrisken en realitet – ett flertal undersökningar vi-
sar samstämmigt att cirka 15 procent av dem som sjukhusvårdats för depression 
slutligen dör för egen hand (SBU 2004). 

Epidemiologi 
I Sverige räknar man med att ungefär varannan kvinna och var fjärde man under sin livs-
tid, drabbas av en depression av någon form (Wasserman, 2003). Även om det finns skill-
nader i prevalens, som sannolikt beror på skillnader i undersökningsmetodik, olikheter i 
kultur och livsstil samt yttre omständigheter, så förefaller en rimlig skattning av livstids-
prevalens i västländerna ligga runt 17–18 procent. Det innebär att nästan var femte individ 
någon gång under sin livstid drabbas av en allvarlig depression. Bland dem som insjuknar 
finns en tydlig överrepresentation av kvinnor (SBU, 2004).  
 
De rapporterade punktprevalenserna varierar också. En större amerikansk studie, National 
Comorbidity Survey (NCS) fann en 1-månadsprevalens på 5 procent, vilket är i nivå med 
flera europeiska studier (Blazer, Kessler, McGonagle & Swartz, 1994). En svensk studie 
(PART-studien) med syfte att kartlägga psykiatriskt vårdbehov, fann en 1-
månadsprevalens på 3.7 procent för egentlig depression (SBU, 2004). Punktprevalensen i 
Sverige uppskattas till ungefär 5 procent vilket innebär att en av tjugo lider av någon form 
av depression i dag (Wasserman, 2003). 
 
Även när det gäller gruppen ungdomar eller unga vuxna varierar uppgifterna om prevalens. 
Generellt kan sägas att prevalenssiffrorna för unga är något högre än för befolkningen to-
talt sett. En finsk studie av unga vuxna i åldern 20–24 år visade en 1-månadsprevalens av 
depression på 5.5 procent (Aalto-Setala, Marttunen, Tuulio-Henriksson, Poikolainen, & 
Lönnqvist, 2001). I den amerikanska National Comorbidity Survey var 1-
månadsprevalensen av depression 6.1 procent i åldersgruppen 15–24 år (Blazer et al, 
1994). 
 
Långt ifrån alla som insjuknar i depression får en diagnos och adekvat behandling. Rädsla 
för att bli stämplad som psykiskt sjuk kan vara en bidragande orsak till att förhållandevis 
få söker hjälp. En finsk epidemiologisk studie byggd på telefonintervjuer fann att endast 
hälften av dem som uppfyllde kriterierna för depression själva upplevde att de var i behov 
av behandling (Isometsä, Aro, & Aro, 1997). En större undersökning av depressionsföre-
komst inom somatisk öppen- och slutenvård samt inom primärvården genomfördes i Upp-
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land under namnet ”Depression screening day”. Resultatet visade att upp mot 15 procent 
av de patienter som sökte vård för somatiska problem i själva verket hade en oupptäckt 
depression (Stålenheim et al, 2003).  

Faktorer relaterade till psykisk ohälsa hos arbetslösa 
Det finns ett antal olika faktorer som har visat sig öka risken för psykisk ohälsa i samband 
med arbetslöshet. Exempelvis har faktorer som kön, etnicitet, boendeform och arbetslöshe-
tens längd visat samband med psykisk ohälsa (Strandh, 1998; Hammarstöm, & Janlert, 
1997; Rantakeisu, Starrin, & Hagquist, 1999). Den ekonomiska faktorn anses spela en stor 
roll när det gäller välmåendet hos arbetslösa men forskningen fokuserar även på behovet 
av en socialt accepterad identitet (Jönsson 2003). Nedan följer en genomgång av faktorer 
som har visat sig vara betydelsefulla för att öka förståelsen för hur den psykisk hälsa på-
verkas vid arbetslöshet. De redovisas under följande rubriker: Bakgrundsfaktorer, Arbets-
marknadsrelaterad självvärdering, Ekonomi, Skam och Ekonomi-Skam modellen. 

Bakgrundsfaktorer 

Kön 
Som tidigare nämnts drabbas fler kvinnor än män av depression. Detta förhållande har man 
även funnit hos arbetslösa. I jämförelse med män, reagerar kvinnor oftare med nedstämd-
het och depression i samband med arbetslöshet (Strandh, 1998; Nordenmark, 1998). Män 
tenderar istället att öka sin alkoholkonsumtion när de blir arbetslösa (Hammarstöm & Jan-
lert, 1999). 

Etnicitet 
SCB:s undersökningar om levnadsförhållanden visar att utlandsfödda betydligt oftare be-
sväras av oro, ångest, trötthet och sömnbesvär än individer födda i Sverige (SCB, 1997). 
En studie från TCO (www.tco.se) visar att utlandsfödda löper en ökad risk att drabbas av 
arbetslöshet bland annat för att de i högre utsträckning än individer födda i Sverige har en 
tidsbegränsad anställning. Utlandsfödda såg också mycket dystert på möjligheterna att få 
nytt ett arbete vid arbetslöshet (ibid.). Det har inte gått att finna studier som specifikt un-
dersökt gruppen utlandsföddas psykiska hälsa vid arbetslöshet.  

Civilstånd 
När det gäller civilstånd finns inga entydiga svar på hur det påverkar individen. Att leva i 
ett förhållande är en styrka på så sätt att det finns ett socialt skyddsnät. Påfrestningen be-
höver inte bli så stor om det finns någon att dela den med. Ett nordiskt forskningssamarbe-
te, med syfte att studera risken för marginalisering, fann bland annat att risken för arbets-
löshet och psykisk ohälsa var större för ensamstående jämfört med gifta/sammanboende. 
Författaren menade också att gifta/sammanboende hade högre motivation att söka arbete 
än de som var ensamstående (Hammarström, 1999). Myntets andra sida är upplevelsen av 
att försätta sin familj i en svår situation på grund av arbetslösheten. Det kan handla om att 
tvingas sälja huset eller att inte ha råd att köpa julklappar (Starrin, Rantakeisu, & Forsberg, 
1999). Att förlora arbetet kan för vissa upplevas som en krissituation. Stöd från vänner och 
familj är ofta avgörande för om en depression utvecklas eller inte (Wasserman, 2003). 

Boendeform 
Att bo kvar hemma hos sina föräldrar har ett starkt samband med ställningen på arbets-
marknaden. Ungdomar bor kvar hemma i större utsträckning när de är arbetslösa eller stu-
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derar (Rantakeisu et al., 1996). Den sena etableringen på arbetsmarknaden medför också 
ofta att övergången till vuxenlivet försenas då många, av ekonomiska skäl, tvingas bo kvar 
hemma. Planeringen inför framtiden blir osäker och familjebildning skjuts upp (SoS, 
2001). I en svensk studie om ungdomsarbetslöshet och social exklusion intervjuades unga 
arbetslösa om sin vardag. Att bo kvar hemma innebar inte enbart mindre grad av ekono-
misk påfrestning utan även en upplevelse av att kunna hantera sin livssituation. Att ha ett 
eget boende och betala hyra, som i vissa fall översteg inkomsterna, ledde till hög grad av 
ekonomisk ansträngning, oro och känslor av hopplöshet (Starrin, Rantakeisu, & Forsberg, 
1999). Boendeform kan vara en aspekt av den ekonomiska ansträngning som följer i ar-
betslöshetens spår. På så sätt kan boendeform ha betydelse för den psykiska hälsan vid 
arbetslöshet. 

Utbildning 
I en samlad studie från Statens folkhälsoinstitut lyfts bristfällig utbildning fram som en 
förklaring till ungdomars svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. (Starrin, Rantakeisu, 
& Forsberg, 1999; Hammarström, 1999). Den ökande arbetslösheten har de senaste åren 
medfört att arbetsgivarna har ställt allt högre utbildningskrav på dem som söker arbete. Det 
har i sin tur bidragit till att de med lägre utbildningsnivå har haft svårare att lämna arbets-
lösheten Individens eget yrkeskunnande värdesätts inte så länge den teoretiska utbildning-
en saknas. (Starrin, Rantakeisu, & Forsberg, 1999).  

Inkomst  

Inkomstrelaterade försäkringar 
Förutom att arbetsinkomst i sig är viktig för försörjning, kvalificerar arbetsinkomst för 
ersättningar från inkomstrelaterade försäkringssystem som a-kassa och sjukförsäkring. 
Detta innebär att det, upp till en viss nivå, går att bibehålla mycket av sin livsstil vid ar-
betslöshet eller sjukskrivning (SoS, 2001). De grupper som haft den svagaste välfärdsut-
vecklingen har i hög grad varit de som drabbats av arbetslöshet och som inte förmått kvali-
ficera sig för, eller endast var berättigade till en låg ersättning från exempelvis a-kassa eller 
sjukförsäkringssystemet (ibid.). Det innebär att de grupper som haft en svagare förankring 
på arbetsmarknaden, till exempel ungdomar, har löpt större risk att få problem på det eko-
nomiska området. Svårigheterna att kvalificera sig till dessa försäkringssystem har ökat i 
samma takt som svårigheterna att komma in på arbetsmarknaden ökat (ibid.). Socialbi-
dragstagandets utveckling under de senaste åren kan ses som en indikator på hur väl dessa 
försäkringssystem fungerar. Socialbidraget kan ses som bidragens slutstation som fångar 
upp alla dem som inte kan kvalificera sig för andra system till exempel under arbetslöshet 
(Swärd, 2000). 

Grundbidrag/A-kassa 
Det finns två olika former av arbetslöshetsersättning, grundbelopp och inkomstrelaterad 
ersättning. Grundbelopp är ett fast belopp (320 kronor per dag) för dem som inte är med-
lemmar i en a-kassa eller som inte har varit medlem tillräckligt länge. Grundbeloppet beta-
las ut tidigast från den dag den arbetslöse fyller 20 år. Kravet för att ha rätt att söka in-
komstrelaterad ersättning är medlemskap i en a-kassa under minst 12 månader innan er-
sättning kan betalas ut. Inkomstrelaterad ersättning räknas ut ifrån tidigare inkomst. För 
både grundbelopp och inkomstrelaterad ersättning gäller att ett arbetsvillkor måste vara 
uppfyllt. Det innebär att den arbetslöse under de senaste tolv månaderna innan arbetslöshe-
ten började måste ha arbetat minst 70 timmar i månaden i minst sex månader, eller minst 
450 timmar fördelat på sex sammanhängande månaders arbete med minst 45 timmars arbe-
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te varje månad. Arbetslöshetsersättning betalas ut i högst 300 dagar (en ersättningsperiod). 
För att få en ny period måste den arbetslöse uppfylla ett nytt arbetsvillkor (AMS, 2003).  
 
Arbetsförmedlingen kontrollerar och rapporterar till arbetslöshetskassan om kraven för att 
erhålla ersättning uppfyllts. Dessa krav är i praktiken att de arbetslösa aktivt söker och 
accepterar erbjudanden om lämpliga arbeten eller deltagande i arbetsmarknadspolitiska 
program (AMS, 2003).  

Socialbidrag  
En samlad studie från folkhälsoinstitutet visade att många unga arbetslösa var socialbi-
dragstagare (Starrin, Rantakeisu, & Forsberg, 1999). Statistik från Socialstyrelsen visade 
också att andelen unga bidragstagare var stor totalt sett. Av dem som erhöll socialbidrag 
var 25 procent mellan 18-24 år. Drygt hälften av dem var arbetslösa utan ersättning från a-
kassa eller KAS (kontant arbetsmarknadsstöd) (SoS, 2003b). I en svensk studie om arbets-
löshet och socialbidragstagande framkom att en majoritet av de tillfrågade upplevde obe-
hag inför besöket på socialkontoret (Jönsson, Söderfeldt, & Starrin, 1996). Ett nordiskt 
forskningssamarbete, med syfte att studera risken för marginalisering, fann att nära en 
tredjedel av de ungdomar som uppbar socialbidrag även erhöll ekonomiskt stöd från sina 
föräldrar (Hammarström, 1999). Att leva på bidrag innebär för många känslor av skam och 
förnedring. En undersökning med unga arbetslösa i åldern 18-24 år visade att negativa 
känslor som obehag, förnedring och maktlöshet i samband med socialbidrag var vanliga. 
Hela 70 procent av kvinnorna och hälften av männen uppgav också att de kände sig ned-
stämda när de sökte socialbidrag (Jönsson & Starrin, 1998).  
 
Ungdomar var den enskilda grupp där andelen socialbidragstagande ökade mest under 
1990-talet. Den största enskilda förklaringen till dessa siffror var ungdomars svårigheter 
att komma in på arbetsmarknaden (SoS, 2001). I en studie om arbetslöshetens effekter på 
fattigdom och sociala problem framkom att det fanns ett långsiktigt samband mellan behov 
av socialbidrag och arbetslöshet. Sambandet visade sig vara konstant över den 70 år långa 
observationstiden (1920-1990). Dagens socialpolitik skyddar dock mot detta när och om 
arbetslöshetsförsäkringen faller ut. Detta förutsätter dock kvalifikation genom lönearbete 
(Stenberg, 1999). 

Arbetslöshetens längd 
När det gäller arbetslöshetens längd är det oklart om och på vilket sätt den påverkar den 
psykiska hälsan. Det finns studier som visar att den psykiska hälsan försämras linjärt ju 
längre arbetslösheten varar. Andra studier visar på samband där den psykiska hälsan först 
försämras gradvis, för att sedan uppvisa en förbättring. Förklaringen skulle kunna vara att 
den arbetslöse anpassar sig till tillvaron som arbetslös (Strandh, 1998). Andra studier har 
visat att det är själva arbetslösheten som har ett samband med förändringar i psykisk hälsa 
och inte hur länge arbetslösheten varat (Rantakeisu, Starrin, & Hagquist, 1996). 

Arbetsmarknadsrelaterad självvärdering  
Hur den arbetslöse själv värderar sina möjligheter att få ett arbete är viktigt för motivatio-
nen (Feather & Davenport, 1981). Det kan dels handla om hur möjligheterna att få ett arbe-
te generellt sett värderas men också hur de egna möjligheterna att få ett arbete värderas 
jämfört med andra arbetslösa i samma situation. Upprepade misslyckanden att få ett arbete 
kan leda till att motivationen att söka arbete minskar. Feather & Davenport (1981) menar 
att det beror på att tron på den egna förmågan och förväntningarna på att få ett arbete 
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minskar. Att tro på sig själv och den egna förmågan är nästan ett måste för att kunna hävda 
sig på arbetsmarknaden.  

Attribuering 
Det är vanligt att deprimerade personer anklagar sig själva för olika misslyckanden som 
exempelvis arbetslöshet. Seligman, Abramson, Semmel och von Baeyer (1979) fann att 
deprimerade och ickedeprimerade individer skiljer sig åt när det gäller attribution. Depri-
merade har en tendens att attribuera misslyckanden till interna, stabila och globala orsaker, 
till exempel att det finns personliga egenskaper som inte går att förändra som leder till 
misslyckanden i olika situationer (ibid). Flera studier slår dock fast att depressiva attribu-
tioner är någonting som samexisterar med depressionen, inte något som orsakar den (Pe-
terson, Schwartz, & Seligman, 1981; Tiggerman, Winefield, Winefield, & Goldney, 1991) 
Meningarna går dock isär på denna punkt. Den kognitiva teorin, utvecklad av Aaron Beck, 
menar att olika inbyggda sätt att hantera negativa livshändelser, påverkar risken att utveck-
la depression (Beck, 1979). 

Syn på framtid 
En studie med fokus på sociala och hälsomässiga effekter av arbetslösheten fann att nära 
tre individer av fyra upplevde att de såg dystert på framtiden sedan de blivit arbetslösa. 
Dessa personer var samtidigt hårt belastade ekonomiskt och upplevde arbetslösheten som 
skamfull. Av dem som inte var belastade av vare sig ekonomiska svårigheter eller skam-
känslor upplevde 40 procent att arbetslösheten fört med sig en dyster syn på framtiden 
(Rantakeisu, Starrin, & Hagquist, 1999). 

Ekonomi 
Arbetslöshet är ofta nära förknippat med ekonomiska svårigheter. Flera studier har obser-
verat ett samband mellan arbetslösas ekonomiska situation och deras psykiska välmående 
(Feather & Davenport, 1981; Fryer, 1997; Rantakeisu, Starrin, & Hagquist, 1999). I en 
undersökning med arbetslösas psykiska hälsa i fokus visade faktorer som mätte ekonomisk 
ansträngning mycket starka samband med psykiskt välmående. Arbetslösa som saknade 
ekonomisk buffert rapporterade markant sämre psykiskt välmående jämfört med arbetslösa 
som hade det. Dessutom visade resultaten att ju större disponibel inkomst de arbetslösa 
hade desto bättre var det psykiska välmåendet (Strandh, 1998). Sambanden mellan ekono-
misk ansträngning och psykisk ohälsa har dock i vissa studier visat sig vara svagare hos 
unga vilket antas bero på att unga har färre ekonomiska åtaganden än vuxna (Hannan, 
ORiain, & Whelan, 1997). Ekonomisk ansträngning är ett begrepp som utgör ena delen i 
ekonomi-skam modellen, som presenteras utförligare nedan. 

Ekonomisk ansträngning 
Ett grundläggande socialt behov i dagens samhälle är tillgång till pengar. Eftersom vi lever 
i ett konsumtionssamhälle där pengar i många fall är nyckeln till socialt deltagande, bidrar 
tillgången på pengar till upplevd kontroll men också till att bli betraktad som en person 
som bidrar till samhället. Vi behöver pengar för att upprätthålla en viss livsstil men också 
för att kunna delta i det sociala umgänget med andra. Bristande möjligheter att delta kan 
leda till utanförskap, vilket i sin tur kan upplevas som en brist på kontroll men också som 
ensamhet (Jönsson, 2003). 
 
En svensk studie fann samband mellan grad av ekonomisk ansträngning och olika psyko-
logiska symtom som maktlöshet, depressivitet, rastlöshet och ångest. Nära 60 procent av 
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de arbetslösa som upplevde hög grad av ekonomisk ansträngning, uppgav att de mådde 
psykiskt dåligt. Det kan jämföras med dem som hade låg grad av ekonomisk ansträngning 
där 30 procent upplevde sämre psykologiskt välmående (Rantakeisu, Starrin, & Hagquist, 
1999). Forskning som riktat fokus på den ekonomiska aspekten av arbetslöshet, visade att 
ju svårare den ekonomiska situationen var under arbetslösheten desto större var risken att 
drabbas av sociala och psykologiska hälsoproblem (Starrin, Rantakeisu, & Hagquist, 
1996). Mycket tyder på att ekonomiska påfrestningar kan vara den omständighet som gör 
arbetslöshet till ett allvarligt tillstånd samt att sambanden mellan arbetslöshet och ohälsa 
blir starkare när arbetslösheten följs av ekonomiska svårigheter (Jönsson, 2003).  

Kontroll av livssituation 
Känslan av att kunna kontrollera sin livssituation är en viktig komponent inom arbetslös-
hetsforskning. Graden av kontroll är beroende av de resurser individen har tillgängligt, till 
exempel pengar, kunskap, social status eller socialt nätverk. Dessa resurser används sedan 
efter bästa förmåga för att kontrollera livssituationen. När kontrollen över den egna livssi-
tuationen minskar kommer också det psykiska välmåendet att minska. De ekonomiska 
resurserna blir utifrån detta perspektiv viktiga då de krävs för att behålla kontrollen över 
sin livssituation (Strandh, 1998). Resultat från en svensk studie från 1998 visade att själv-
rapporterad psykisk ohälsa, i form av nedstämdhet, självmordstankar och läkarbesök för 
psykiska besvär ökade när den ekonomiska ansträngningen var stor och det sociala stödet 
är svagt. Resultaten visade också att låg egenkontroll, ett uttryck för individens kontroll 
och styrning över sitt liv, stärkte dessa samband ytterligare (Pihl & Starrin, 1998). Att vara 
ekonomiskt oberoende och inte ligga samhället till last är en av de sociala förväntningar 
som värderas högst i samhället (Jönsson & Starrin, 2000). 
 
Peter Townsend (1979) för ett resonemang i boken Poverty in the United Kingdom om att 
människor in i det sista försöker upprätthålla den allmänna livsstilen som existerar i sam-
hället. Vid en nivå då detta inte längre är hållbart ekonomiskt ställer sig individen istället 
helt utanför den allmänna livsstilen (ibid.). Detta antagande är överförbart till förhållandet 
mellan ekonomiska resurser och psykiskt välmående. Vi har då en situation där de arbets-
lösa in i det längsta strävar efter att upprätthålla kontroll över sin livssituation och delta 
aktivt i samhället. Vid en viss nivå av ekonomisk ansträngning är detta inte längre möjligt 
och individen mister kontrollen och drabbas av utanförskap (Strandh, 1998). 

Skam 
Att arbeta värderas högt i samhället medan motsatsen gäller för arbetslöshet. Om det är 
hedervärt att ha ett arbete så är det skamfullt att vara arbetslös. De krav arbetslösa förvän-
tas leva upp till är att leva sparsamt och att vara flitig och effektiv i sökandet efter ett nytt 
arbete. Dagens samhälle fäster stor vikt vid arbete och anställning och det finns risk att 
arbetslösheten för med sig skamkänslor. Arbetslösa förlorar inte enbart en eftertraktad och 
positiv status som det innebär att vara anställd utan de får dessutom den negativa status 
som arbetslöshet ofta förknippas med, nämligen den som arbetsskygg samhällssnyltare. 
Dessa attityder kan ha en skamgörande effekt (Rantakeisu, Starrin, & Hagquist 1999). 
Jönsson & Starrin (1998) fann att nära 70 procent av arbetslösa, under 29 år, upplevt att 
omgivningen talat nedsättande om arbetslösa eller betraktat arbetslösa som lata. 

Spegeljagets koppling till skam 
Scheff och Starrin (2002) beskriver skam som en känsla som har stort inflytande på indivi-
dens självkänsla och därmed även social interaktion. Deras tolkning av Charles H Cooleys 
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teori om spegeljaget innebär kort att skamkänslan uppstår som en följd av att man ser sig 
själv genom andras ögon. Spegeljaget bygger på tre olika delar, nämligen föreställningen 
om hur andra ser på oss, hur andra bedömer oss och på den egna självkänslan. Han menade 
att vi delar den bedömning vi tror andra gör av oss (ibid.).  
 
Känslan av skam uppkommer om det vi ser i spegeln inte stämmer överens med det vi öns-
kar. Vi skäms över att vara arbetslösa inför en person som har arbete, vi skäms över att inte 
ha råd inför en person som har råd. Vi föreställer oss och delar i föreställningen den andre 
personens uppfattning om oss (Asplund, 1970). Skamupplevelsen kan leda till ett överta-
gande av andras fördomsfulla attityder där det egna självet ses som underlägset och mindre 
värt. De ideal vi sätter upp för oss själva är oftast desamma som de ideal som finns i sam-
hället, till exempel att man som samhällsmedborgare ska arbeta och göra rätt för sig. Ar-
betslösheten kan då uppfattas som ett brott mot gruppnormen där inte enbart de egna idea-
len sviks utan även samhällets (Scheff & Starrin, 2002).  

Skamgörande erfarenheter 
Värdet av att ha ett arbete handlar inte bara om pengar och ekonomisk försörjning utan 
också om status, prestige och respekt vilka kan knytas till själva arbetet men också till dess 
ekonomiska utbyte (Starrin, Forsberg, Jönsson, & Rantakeisu, 1998). Den arbetslöses 
identitet och självbild sätts på prov i mötet med andra. Ju mer den arbetslöse utsätts för 
skamgörande på grund av sin arbetslöshet desto mer negativ påverkan på det psykiska väl-
befinnande (Jönsson & Starrin, 2000; Starrin et al, 1998). Skamgörande erfarenheter är det 
andra begreppet i Ekonomi-Skam modellen. Resultat från en samlad svensk studie visade 
att mer än hälften av dem som hade en hög grad av skamgörande erfarenheter också upp-
gav att de kände sig nedstämda. Det kan jämföras med dem som hade låg grad av skamgö-
rande erfarenheter där en knapp femtedel upplevde att de kände sig nedstämda (Starrin et 
al., 1998). 

Känsla av utanförskap 
Flera studier visar att känslor av skam, förnedring och förödmjukelse är vanliga bland dem 
som är beroende av socialbidrag för sitt uppehälle (Starrin, 2001; Starrin & Jönsson, 
2000). Att inte arbeta och få lön och att kanske tvingas leva på socialbidrag kan innebära 
en stigmatisering vilket kan begränsa människors möjligheter att anta en speciell roll. Det 
kan i sin tur innebära att individens sociala position i samhället förloras (Starrin, Forsberg, 
& Rantakeisu, 1999). 
 
Att leva på socialbidrag hänger ofta tätt ihop med att vara arbetslös, sakna lön samt att vara 
beroende av andra och av samhället. Det är också vanligt att unga med socialbidrag upple-
ver att omgivningen ifrågasätter dem. Detta kan leda till föreställningar om att stå utanför 
samhället och att inte kunna etablera ett vuxenliv fullt ut (Swärd, 2000).  

Ekonomi-skam modellen 
Vid försök att tolka sambanden mellan arbetslöshet och ohälsa används ofta stressteoretis-
ka resonemang. Förenklat kan stress som uppstår i samband med arbetslöshet beskrivas 
som två olika delar. En del av materiell art som har att göra med individens ekonomi och 
en ickemateriell del som mer har att göra med individens identitet och självbild (Starrin et 
al., 1998). 
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Jönsson och Starrin (2000) för ett resonemang om att arbetslöshetens negativa sidor kan 
tolkas som olika typer av belastningar. En primär typ av belastning som i detta resonemang 
utgörs av själva arbetslösheten eller förlusten av arbete. De sekundära belastningarna ut-
görs av ytterligare svårigheter som följer i arbetslöshetens spår. Ekonomiska påfrestningar 
är i många fall ett allvarligt hot mot möjligheterna att försörja sig. Ju längre arbetslösheten 
varar desto mer påträngande blir den ekonomiska pressen. En annan sekundär belastning 
handlar om skamgöranden och berör därmed den sociala aspekten av arbetslösheten. Att 
utsättas för andras irritation, ignorans men även att uppfattas som lat kan kallas skamgö-
rande erfarenheter som leder till att den arbetslöse skäms för sin arbetslöshet. Detta kan 
utgöra ett påtagligt hot mot individens sociala identitet och kan leda till socialt undan-
dragande och i värsta fall social isolering (ibid.). 
 
Ekonomi-skam modellen är en teoretisk tankeram vilken försöker förstå kopplingen mel-
lan arbetslöshet och ohälsa. Grundantagandet är att ju högre ekonomisk ansträngning och 
ju mer skamgörande erfarenheter individen har som arbetslös, desto högre grad självrap-
porterad psykisk ohälsa och påfrestning (Jönsson, 2003). 

Syfte 
De flesta studier inom området har fokuserat på arbetslöshet och ohälsa generellt. Den 
psykiska hälsan hos arbetslösa har oftast inte mätts med något objektivt mått. Syftet med 
studien är att undersöka gruppen unga arbetslösas psykiska hälsa i form av grad av depres-
sion, mätt med hjälp av självskattningsformuläret MADRS-S, samt att försöka identifiera 
faktorer som har ett samband med graden av depression hos denna population. Syftet med 
studien är också att undersöka hur ekonomi-skam modellen med begreppen ekonomisk 
ansträngning och skamgörande erfarenheter kan förklara förekomst av psykisk ohälsa, i 
form av depression, hos en yngre population.  

Frågeställningar och hypoteser: 
1. Vad är punktprevalensen för depression bland unga arbetslösa och avviker den från 

förekomst av depression i normalbefolkningen? 
 
2. Är bakgrundsfaktorerna kön, boendeform, civilstånd, utbildning, etnicitet, inkomst 

samt arbetslöshetens längd relaterade till grad av depression?  
 
3. Finns det samband mellan grad av depression och arbetsmarknadsrelaterad självvärde-

ring hos den undersökta gruppen unga arbetslösa? 
 
4. Finns det samband mellan ekonomisk ansträngning och grad av depression? 
 

Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan ekonomisk ansträngning och grad av 
depression. 
 

5. Finns det samband mellan skamgörande erfarenheter och grad av depression? 
 

Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan skamgörande erfarenheter och grad 
av depression.  

 
6. Vilken relativ och kombinerad förmåga äger ovan nämnda faktorer att i en multifakto-

riell modell förklara varians i graden av depression? 
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 Metod 

Deltagare 
För att inkluderas i studien krävdes att deltagarna skulle vara mellan 18-24 år samt in-
skrivna på arbetsförmedlingen i Sundsvall som öppet arbetslösa. I studien kom att ingå 201 
deltagare varav 65 procent var män och 35 procent var kvinnor. Deltagarnas medelålder 
var 21.4 år. Bakgrundsfakta visas i tabell 1. 
 
 
Tabell 1: Bakgrundsfakta för studiens deltagare, N=201. 

 
 Antal %   Antal % M SD 
Kön    Ålder   21.4 1.7 
Kvinnor 70 34.8     (18-24)  
män 131 65.2       
    Etnicitet     
    Svensk 171 85.0   
Boendeform    2:a gen. invandrare 13 6.5   
Hos föräldrar 70 34.8  1:a gen. invandrare 12 6.0   
Inneb./sambo 41 20.4  Adopterad 3 1.5   
Eget boende 90 44.8  Annat 2 1.0   
         
Utbildning*    Inkomst**     
Grundskola 43 21.4  Socialbidrag 48 23.9   
Gymnasium 126 62.6  Grundbidrag 23 11.4   
Högskolestudier 18 9.0  A-kassa 92 45.8   
Högskoleexamen 4 2.0  Svartjobb 7 2.5   
Annat 10 5.0  Annat*** 50 24.9   
         
 
 
Civilstånd 

   Arbetslöshetens 
längd 0-48 mån 
N=200 

   
 

6.1 

 
 

7.4 
Gift/sambo 44 21.9  ≤3 mån 88 43.8   
Flickvän/pojkvän 53 26.4  4-6 mån 50 24.9   
Singel 104 51.7  7-12 mån 44 21.9   
    >12 mån 18 9.0   
         
*Högsta avslutade utbildning efterfrågades 
**Samma person kan ha svarat flera alternativ 
***T ex sparade pengar, föräldrar, lån 
 

Material 
En enkät utgjorde underlag för datainsamlingen. Den bestod av inledande information, 
frågor om bakgrund och arbetsmarknadsrelaterad självvärdering, depressionsscreening 
med MADRS-S samt frågor rörande ekonomisk ansträngning och skamgörande erfarenhe-
ter. (se bilaga 1). 
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Information 
Enkätens förstasida innehöll kortfattad information om studiens syfte, sekretess samt att 
deltagandet var frivilligt. Dessutom fanns en lottsedel som gav deltagaren möjlighet att 
vinna en biobiljett som tack för sin medverkan. För ytterligare information fanns olika 
kontaktvägar till författare och handledare angivna. 

Bakgrund och arbetsmarknadsrelaterad självvärdering 
Frågorna under dessa avsnitt var egenkonstruerade. Bakgrundsfrågorna (12 st) täckte kön, 
ålder, etnicitet, civilstånd, boendeform, utbildning och även detaljer kring arbetslösheten, 
till exempel hur länge den varat. Avsnittet som definieras arbetsmarknadsrelaterad själv-
värdering innehöll tre frågor som berör hur deltagaren ser på sig själv och på sina chanser 
att hävda sig på arbetsmarknaden. 

Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) 
MADRS utarbetades av Montgomery och Åsberg (1979) och syftar till att mäta gradskill-
nader vid förändring av depression. I denna studie har självskattningsversionen (MADRS-
S) använts. En stor fördel med MADRS är att dess variabler till nästan 100 procent täcker 
de symtom som utgör kriterierna för egentlig depression, enligt DSM-IV (Svanborg & 
Åsberg, 1995). Testet består av totalt nio frågor som löper på en sexgradig skala. Frågorna 
behandlar följande områden: sinnesstämning, oro, sömn, matlust, koncentration, initiativ, 
känslomässigt engagemang, pessimism och livslust. Maxpoäng är 54 poäng och 0-11 po-
äng indikerar att ingen depression föreligger, 12-20 poäng indikerar mild depression och 
mer än 20 poäng indikerar klinisk depression. MADRS-S är välstuderat och har visat hög 
grad av överensstämmelse mellan läkarskattning och självskattning vid depression 
(r=0.85) (von Knorring et al, 2004). MADRS-S korrelerar även högt med andra depres-
sionsskalor som Hamilton Rating Scale (HRS) (Montgomery & Åsberg, 1979) och Beck 
Depression Inventory (BDI) (r=0.869) (Svanborg & Åsberg, 2001). 

Ekonomi-skam 
Ekonomi-skam modellen är knuten till ett frågebatteri med frågor relaterade till arbetslös-
het och dess inverkan på individen. Den ena delen av testet undersöker grad av ekonomisk 
påfrestning och innehåller sex frågor: om man på grund av arbetslösheten tvingats pantsät-
ta ägodelar, låna pengar, sälja ägodelar, inte kunnat betala sina räkningar, grubblat över sin 
ekonomi samt om man har en ekonomisk buffert. Svarsalternativen löper på en tregradig 
skala förutom frågan om hur ofta man grubblar över ekonomin som innehåller fem skal-
steg. Den andra delen av testet undersöker grad av skamgörande erfarenheter och innehål-
ler sex frågor: om man på grund av arbetslösheten upplevt att andra varit irriterade, hållit 
sig undan, talat nedsättande om arbetslösa, inte brytt sig om vad man sagt eller om man 
blivit betraktad som mindre kunnig eller lat. Svarsalternativen löper på en fyrgradig skala. 
Det har inte gått att hitta reliabilitetsmått för frågorna om Ekonomi och Skam. I resultatde-
len kommer dock reliabilitetsmått för den aktuella studien att anges. 

Procedur 

Pilotstudie 
Enkäten testades först via ett bekvämlighetsurval på ett sampel om 19 personer som alla 
var eller hade varit arbetslösa. De flesta i detta sampel var dock äldre än 24 år. Vissa ju-
steringar gjordes i enkäten och därefter lanserades den till den verkliga målgruppen.  
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Datainsamling 
Datainsamlingen utfördes under en sammanhängande period om sex veckor under april 
och maj 2004 och gick till på två sätt. (1) Deltagare rekryterades via arbetsförmedlingens 
informationsforum dit samtliga personer i målgruppen kallades under mätperioden. Ur-
sprungligen var tanken att samtliga deltagare skulle rekryteras via dessa forum men efter-
som uppslutningen var mycket dålig beslutades att rekryteringen av deltagare skulle ske 
även på följande sätt. (2) Deltagare rekryterades när de kom till arbetsförmedlingen i något 
ärende genom att de tillfrågades om de var arbetslösa, mellan 18-24 år samt villiga att del-
ta i en studie om hur unga arbetslösa mår. Oavsett hur deltagarna rekryterades fick de en 
kort muntlig information om enkäten samt en skriftlig information på enkätens förstasida 
(se under material). Deltagarna fick sedan i lugn och ro fylla i enkäten vilket uppskatt-
ningsvis tog 10 minuter. På enkätens förstasida fanns en lottsedel som gav deltagaren möj-
lighet att vinna en biobiljett som tack för sin medverkan. För att få delta i utlottningen 
krävdes att deltagaren godkände att ytterligare en enkät skickades hem, för en upprepad 
mätning, under augusti månad (resultat från denna studie redovisas i en separat rapport). 
Deltagaren godkände genom att fylla i namn och adress på lottsedeln. Enkäten lades sedan 
i en låda som fanns placerad i arbetsförmedlingens lokaler och lottsedeln lades i en separat 
låda. Samtliga enkäter och lottsedlar var paginerade med ett unikt nummer per deltagare 
för att det skulle finnas en möjlighet att göra en upprepad mätning. I denna studie har del-
tagarna varit helt anonyma och det har inte funnits någon möjlighet för utomstående att 
identifiera deltagarna.  
 
Enligt arbetsförmedlingens egen statistik har målgruppen i genomsnitt uppgått till drygt 
400 personer under mätperioden (www.amv.se). Arbetsförmedlingens målsättning är att 
samtliga inskrivna i åldern 18-24 ska passera arbetsförmedlingen under en månad, anting-
en via tidsbokade besök hos handläggare eller via något av arbetsförmedlingens informa-
tionsforum. Insamlingsperioden har anpassats så att samtliga personer som ingår i mål-
gruppen har haft möjlighet att delta i studien. Eftersom arbetslöshetstalen ständigt fluktue-
rar har det dock varit svårt att uppskatta exakt hur många deltagare studien skulle kunna 
ha. 

Bortfall 
Totalt delades 241 enkäter ut och av dem har 212 personer svarat på och lämnat in enkä-
ten. Det ger ett externt bortfall på 12 procent. Utöver de utdelade enkäterna har uppskatt-
ningsvis mellan fem till tio personer tillfrågats men avböjt deltagande. Av de återstående 
212 enkäterna har elva enkäter exkluderats ur studien varav sex inte uppfyllt inklusionskri-
terierna och övriga fem på grund av att samtliga delar av enkäten inte fyllts i. Det ger ett 
internt bortfall på fem procent. 

Etiska överväganden 
För att kunna garantera deltagarna anonymitet har det inte varit möjligt att följa upp de 
deltagare som haft höga poäng på MADRS-S, även om det funnits en teoretisk möjlighet 
att göra det. I enkäten fanns istället en uppmaning till deltagaren: ”Om Du känner Dig ned-
stämd eller deprimerad, tveka inte att ta kontakt med Din husläkare”. 

Design 
Undersökningen är en sambandsstudie byggd på tvärsnittsdata. Beroende variabel är grad 
av depression mätt med självskattningsformuläret MADRS-S. Grad av depression är både 
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använd som kontinuerlig variabel och som kategoriserad variabel (ingen depression (0-11 
poäng), mild depression (12-20 poäng) och klinisk depression (>20 poäng)). Oberoende 
variabler är bakgrundsvariabler, arbetsmarknadsrelaterad självvärdering, ekonomisk an-
strängning och skamgörande erfarenheter. 

Statistiska metoder 
De statistiska analyserna har utförts med hjälp av statistikprogrammet SPSS 11.0. Multipel 
regressionsanalys utfördes med programmets standardmodell. Analyserna består av be-
skrivande statistik i form av medelvärde, standardavvikelse samt procentuell förekomst. 
Chi-2 analyser har utförts för att identifiera samband mellan depressionskategorier och 
vissa bakgrundsfaktorer samt vissa andra kategoriserade faktorer. Ett t-test för oberoende 
grupper har utförts för att identifiera skillnad av depression mellan två grupper. Multipel 
regressionsanalys har utförts för att undersöka hur oberoende variabler kan förklara graden 
av depression hos den undersökta gruppen. Pearsons produktmomentkorrelation har be-
räknats för att finna samband mellan grad av depression och ekonomi-skam modellen samt 
för att studera samband mellan olika variabler. 

Resultat 
Prevalens 
En tredjedel av deltagarna hade en totalpoäng på MADRS-S som motsvarade någon grad 
av depression. Tolv procent passerade poänggränsen som indikerar klinisk depression. För 
att jämföra förekomst av klinisk depression i studiens population med normalbefolkning-
ens punktprevalens på fem procent beräknades ett konfidensintervall på 95 %. Resultatet 
var 11.9% ± 4.48%. Det innebär att punktprevalensen av klinisk depression i den under-
sökta populationen, med 95 % säkerhet, återfinns i intervallet 7.42% - 16.38%, vilket är 
skilt från fem procent. (Newcombe & Altman, 2000). 

Bakgrundsfaktorer 
Sammantaget visade resultatet på gränsen till medelstarka samband. Styrkan på sambanden 
beräknades med hjälp av Cramers V. Då tolkning av detta sambandsmått inte stått att finna 
i tillgänglig litteratur och då Cramers V vid jämförelse givit likvärdiga resultat som Co-
hens W har i denna uppsats antagits att Cramers V och Cohens W är jämförbara även när 
det gäller tolkningen av sambandets storlek. Enligt Clark-Carter (2003) motsvarar 0.1 en 
liten effektstorlek, 0.3 en medelstor effektstorlek och 0.5 en stor effektstorlek. 

Kön 
Analysen av sambandet mellan kön och depressionskategorier gav ett marginellt signifi-
kant resultat (se tabell 2). Drygt 40 procent av kvinnorna led av någon form av depression 
medan knappt 30 procent av männen hade poäng som indikerade depression. Skillnaden 
mellan könen var störst för kategorin indikerande klinisk depression. Procentuellt sett hade 
mer än dubbelt så många kvinnor resultat som indikerade klinisk depression jämfört med 
män. Eftersom kön lämnade signifikant bidrag i regressionsanalyserna (se sid. 24) gjordes 
ett t-test för oberoende grupper, för att analysera om män och kvinnor skilde sig åt i grad 
av depression. Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad mellan könen 
(t=3.514, df=199, p=.001). Graden av depression var högre bland kvinnor (M = 12.46, s = 
10.56, n = 70) än bland män (M = 7.74, s = 8.16, n = 131).  
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Etnicitet 
Etnicitet var inte signifikant relaterat till grad av depression (χ2=8.69, df=8, p=.369). 
Bland studiens deltagare hade 90 procent av kvinnorna och 82 procent av männen svensk 
bakgrund. 

Civilstånd 
Civilstånd var inte signifikant relaterat till grad av depression (χ2=8.47, df=4, p=.076). 

Boendeform 
Det fanns ett signifikant samband mellan depressionsgrad och boendeform (se tabell 2). De 
som bodde kvar hemma hos sina föräldrar rapporterade signifikant lägre grad av depres-
sion än de som inte gjorde det. Nära 85 procent av dem som bodde hos sina föräldrar var 
inte deprimerade vid mättillfället. Detta kan jämföras med dem som hade eget boende där 
en av fyra var milt deprimerade och 16 procent hade ett resultat som indikerade klinisk 
depression.  

Utbildning 
Clark-Carter (2002) rekommenderar att förväntad cellfrekvens under 5 inte förekommer i 
fler fall än 20 procent av totala antalet celler. Detta gäller om chi2 tabellen är större än 2 x 
2 celler. Vidare rekommendationer från SPSS är att det förväntade värdet för enstaka celler 
inte bör vara mindre än 1 (Brace, Kemp, & Snelgar, 2003). Frågan om deltagarens utbild-
ning uppfyllde inte dessa krav och för att hantera problemet har svaren på frågan kategori-
serats om till tre svarsalternativ istället för de ursprungliga fem. Svarsalternativen gymna-
sium, högskolestudier och högskoleexamen har slagits samman till kategorin högre utbild-
ningsnivå. Nämnda tre kategorier utgör de tre högsta utbildningsnivåerna och sambanden 
med depressionsförekomst pekar åt samma håll vilket innebär att sammanslagningen kan 
motiveras logiskt.  
 
Resultatet visade att utbildning var signifikant relaterat till grad av depression (se tabell 2). 
Nära tre fjärdedelar av dem som hade en högre utbildning hade resultat som visade att de 
inte var deprimerade. Av dem som angav annat än de fasta svarsalternativen hade mer än 
hälften resultat som indikerade någon grad av depression. 
 
För att kunna göra ett rimligt antagande om vad som döljer sig bakom kategorin utbildning 
annat gjordes en analys av de deltagare som använt detta svarsalternativ. Det var en jämn 
fördelning över ålder (M=20.9 år), åtta av tio var män och 90 procent var födda i Sverige. 
Ett resonemang kring detta förs i resultatdiskussionen. 

Inkomstkällor 
Det fanns ett signifikant samband mellan grad av depression och socialbidrag (tabell 2). 
Av dem som angav socialbidrag som en inkomstkälla hade drygt 60 procent resultat som 
indikerade någon grad av depression. Ungefär en fjärdedel angav annat än de föreslagna 
fasta svarsalternativen som inkomstkälla. Detta specificerades som någon form av buffert, 
bestående av till exempel sparade pengar eller lån från föräldrar. Det fanns ett samband 
mellan ekonomisk buffert och grad av depression. Resultaten visade att endast ett fåtal av 
dem som hade en ekonomisk buffert av något slag var deprimerade. 
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Arbetslöshetens längd 
Resultatet visade att det fanns ett signifikant samband mellan grad av depression och ar-
betslöshetens längd. Graden av depression ökade kurvlinjärt med arbetslöshetens längd. 
Andelen deprimerade var störst i tidsintervallet 7-12 månader där mer än varannan hade 
resultat som indikerade någon form av depression enligt MADRS-S, se tabell 2.  
 
För att öka förståelsen för varför antalet deprimerade var störst i tidsintervallet 7-12 måna-
der och för att utmana tidigare forsknings slutsatser, som tolkat liknande resultat som an-
passning, gjordes en analys med de individer som hade poäng som motsvarade mild och 
klinisk depression (tabell 3). Det visade sig att de som har a-kassa skiljer sig från övriga 
inkomstkällor när det gäller arbetslöshetens längd och dess samband med grad av depres-
sion. Nära 45 procent av dem som hade a-kassa och samtidigt var deprimerade i någon 
grad, återfanns i tidsintervallet 7-12 månader. Av de sex deltagare som varit arbetslösa 
längre än 12 månader med ersättning från a-kassa visade inte någon deltagare tecken på 
depression. Dessa resultat diskuteras vidare i resultatdiskussionen. 
 
Tabell 2: Bakgrundsfakta kopplat till depression, N=201 
 
 Grad av depression  
 Ej depr. 

0-11 poäng 
Mild depr. 
12-20 poäng 

Klin. Depr. 
>20 poäng 

 

 antal % antal % antal % χ2 (df) p Cramers 
V 

         
Kön       5.33 (2) .069a 0.16 
Kvinnor 41 58.6 16 22.9 13 18.6   
män 94 71.8 26 19.8 11 8.4   
Boendeform       16.10 (4) .003a 0.20 
Hos föräldrar 59 84.3 9 12.9 2 2.9 15.43 (2) .000b 0.28 
Inneb./sambo 24 58.5 9 22.0 8 19.5 3.07 (2) .215b  
Eget boende 52 57.6 24 26.7 14 15.6 6.52 (2) .038b 0.18 
Utbildning*       18.83 (4) .001a 0.22 
Grundskola 24 55.8 12 27.9 7 16.3 3.20 (2) .202b  
Högre utb.nivå 107 72.3 29 19.6 12 8.1 9.56 (2) .008 b 0.22 
Annat 4 40.0 1 10.0 5 50.0 14.52 (2) .001b 0.27 
Inkomst**         
Socialbidrag 19 39.6 18 37.5 11 22.9 21.83 (2) .000b 0.33 
Grundbidrag 15 65.2 5 21.7 3 13.0 .05 (2) .975b  
A-kassa 61 66.3 22 23.9 9 9.8 1.42 (2) .492b  
Svartjobb 2 28.6 5 71.4 - - 11.34 (2) .003b 0.24 
Annat*** 47 94.0 - - 3 6.0 23.01 (2) .000b 0.34 
Arbetslöshetens 
längd 0-48 mån 
n=200 

    
 
 

   
 

23.35 (6) .001a

 
 

0.24 
≤3 mån 73 81.8 9 10.2 7 8.0   
4-6 mån 33 66.0 13 26.0 4 8.0   
7-12 mån 21 47.7 12 27.3 11 25.0   
>12 mån 9 50.0 7 38.9 2 11.1   
*Högsta avslutade utbildning efterfrågades 
**Samma person kan ha svarat flera alternativ 
***Ekonomisk buffert t ex sparade pengar, 
föräldrar, lån 

a 
Visar resultat per variabel, där variabelns alla underkategorier ingår 

(kön, bostad, utbildning samt arbetslöshetens längd) 
b 

Analys där en viss delkategori jämförs med resten av kategorierna 
under en variabel (boendeform, utbildning och inkomst). T ex boen-
deform hos föräldrar ställs mot boendeformerna inneboende/sambo 
och eget boende tillsammans, dvs boendeform hos föräldrar eller ej. 
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Tabell 3: Arbetslöshetens längd relaterat till inkomstkälla, N=65, urvalet består av 
dem som hade MADRS-S poäng som indikerade depression i någon grad. 

 
 Arbetslöshetens längd  
 ≤ 3 mån 4-6 mån 7-12 mån >12 mån  
 antal % antal % antal %   χ2 (df) p Cramers 

V 
Inkomst         9.37 (3) .025 0.38 
A-kassa 9 30.0 8 26.7 13 43.3 - -   
Övr. inkomstkäl-
lor 7 20.0 9 25.7 10 28.0 9 25.7   

 

Arbetsmarknadsrelaterad självvärdering 
För att uppfylla kraven på förväntad cellfrekvens har svaren på frågan om deltagarens möj-
ligheter att få ett arbete kategoriserats till två svarsalternativ istället för de ursprungliga 
fyra. 

Möjlighet att få ett arbete 
Resultatet visade att det fanns ett medelstarkt samband mellan de arbetslösas syn på möj-
ligheterna att få ett arbete och graden av depression (tabell 4). Nära 50 procent av dem som 
ansåg sig ha dåliga möjligheter att få ett arbete var deprimerade enligt MADRS-S. Det kan 
jämföras med dem som ansåg att de hade goda möjligheter att få ett arbete där drygt 20 
procent hade resultat som indikerade någon grad av depression. 

Jämfört med andra 
Det fanns ett på gränsen till medelstarkt samband mellan grad av depression och hur de 
arbetslösa värderade sina möjligheter att få ett arbete jämfört med andra (tabell 4). Av dem 
som ansåg att de hade sämre möjligheter att få arbete jämfört med andra var nära 60 pro-
cent deprimerade i någon grad. Av dem som svarade att de hade bättre möjligheter än 
andra arbetslösa att få ett arbete var tre av fyra inte deprimerade. 

Beror arbetslösheten på dig 
Det fanns ett medelstarkt samband mellan hur stor del de arbetslösa ansåg att arbetslöshe-
ten berodde på dem själva och grad av depression (tabell 4). Resultatet visade att drygt 65 
procent av dem som upplevde att de hade mycket stor del i arbetslösheten hade resultat 
som indikerade någon grad av depression. Detta kan kontrasteras med dem som ansåg att 
arbetslösheten inte berodde på dem själva där fler än fyra av fem inte var deprimerade. 
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Tabell 4: Arbetsmarknadsrelaterad självvärdering kopplat till grad av depression, 
N=201 

 
 Grad av depression  
 Ej depr. 

0-11 poäng 
Mild depr. 
12-20 poäng 

Klin. Depr. 
>20 poäng 

 

 antal % antal % antal % χ2 (df) p Cramers 
V 

         
Möjlighet att få 
arbete* 

       
18.55 (2) .000a

 
0.27 

God 94 77.0 22 18.0 6 4.9   
Dålig 41 51.9 20 25.3 18 22.8   
         
Jämfört med 
andra** 

       
17.73 (4) .001a

 
0.21 

Bättre 26 74.3 6 17.1 3 8.6   
Lika 91 74.6 20 16.4 11 9.0   
Sämre 18 40.9 16 36.4 10 22.7   
         
Beror arbetslöshet 
på dig*** 

       
31.882 (6) .000 a

 
0.28 

Mkt stor del 3 33.3 1 11.1 5 55.6   
Stor del 21 46.7 16 35.6 8 17.8   
Liten 75 72.8 18 17.5 10 9.7   
Inte alls 36 81.8 7 15.9 1 2.3   
         
         
*Hur bedömer Du Dina möjligheter att få ett arbete inom de närmaste månaderna? 
* *Hur bedömer Du Dina möjligheter att få ett arbete jämfört med andra arbetslösa i samma ålder? 
***Till hur stor del anser Du att Din arbetslöshet beror på Dig som person? 
a 

Visar resultat per variabel, där variabelns alla underkategorier ingår (Möjlighet att få arbete, Jämfört med 
andra, Beror arbetslöshet på dig) 

 

 

Ekonomisk ansträngning  
Resultatet visade att det fanns en signifikant positiv korrelation mellan ekonomisk an-
strängning och grad av depression (r=0.39, n=200, p<.001). Därmed kunde ekonomisk 
ansträngning förklara 15.1% av variansen hos depression. 

Skamgörande erfarenheter  
Det fanns en signifikant positiv korrelation mellan skamgörande erfarenheter och grad av 
depression (r=0.48, n=200, p<.001). Skamgörande erfarenheter förklarade därmed 23.4% 
av depressionsgraden. 

Modeller för förklarad varians i graden av depression 
För att skapa en uppfattning om de undersökta variablernas relativa förmåga att förklara 
varians i grad av depression, genomfördes en multipel regressionsanalys i fyra steg. Först 
testades de olika bakgrundsfaktorerna. Efter det fördes variablerna under arbetsmarknads-
relaterad självvärdering in i modellen. Ekonomisk ansträngning och skamgörande erfaren-
heter fördes sedan in i modellen var för sig för att se hur de påverkade faktorerna i model-
len. 
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Modell 1 - bakgrundsfaktorer 
I den inledande modellen ingick de bakgrundsfaktorer som hade visat sig vara relaterade 
till depression, se tabell 5, modell 1. Modellen visade att variablerna kön, utbildning ”an-
nat” och socialbidrag hade ungefär lika stora förklaringsvärden. Variabeln kön visade att 
kvinnor var mer deprimerade än män. Att bo kvar hemma hos sina föräldrar och arbetslös-
hetens längd bidrog med ungefär lika mycket men förklarade var för sig något mindre än 
de övriga tre. De deltagare som bodde hemma hos sina föräldrar rapporterade mindre grad 
av depression än övriga deltagare. Modell 1 kunde förklara 23.3 procent av variansen. 

Modell 2 – bakgrundsfaktorer + arbetsmarknadsrelaterad självvärdering 
I nästa steg fördes variablerna under rubriken arbetsmarknadsrelaterad självvärdering in i 
modellen, se tabell 5, modell 2. I denna modell kunde kön bibehålla sitt förklaringsvärde 
och förklarade ungefär lika mycket som de två nya variablerna möjlighet att få arbete och 
vad arbetslösheten beror på. Bostad, utbildning och socialbidrag lämnade här något mindre 
bidrag jämfört med modell 1. Arbetslöshetens längd kunde inte längre lämna ett signifikant 
bidrag till modellen och togs därför inte med. Modell 2 kunde förklara 29.6 procent av 
variansen. 
 
 
Tabell 5: Regressionsanalyser av MADRS-S poäng med bakgrundsfaktorer och arbets-
marknadsrelaterad självvärdering som oberoende variabler, N=201. 

 
 Modell 1 Modell 2 
 F5,194=11.77, p<.001 F7,192=12.97, p<.001 
 R=.482 Justerat R2=.233 R=.567 Justerat R2=.296 
 B Beta P B Beta P 
Bakgrundsvariabler       
Kön -4.225 -.216 .001 -4.169 -.213 .001 
Bost. föräldrar 2.894 .148 .028 3.075 .157 .014 
Utb.”annat” -9.045 -.212 .001 -7.634 -.179 .003 
Socialbidrag -4.794 -.220 .001 -3.119 -.143 .027 
Hur länge arbetslös .192 .153 .020 - - - 
Arbetsmarknads-
relaterad självvärde-
ring 

      

Möjlighet att få arbete.    2.308 .201 .002 
Beror arbetslösheten  
på dig    -2631 -.221 .000 

       
 
Modell 1: visar bakgrundsfaktorer som har samband med grad av depression 
Modell 2: visar modell 1 och Arbetsmarknadsrelaterad självvärdering som har samband med grad av depression 
 

Modell 3 – bakgrundsfaktorer + arbetsmarknadsrelaterad självvärdering + ekonomisk an-
strängning 
I den tredje analysen infördes ekonomisk ansträngning utöver de variabler som fanns med i 
modell 2, se tabell 6, modell 3. I denna modell sjönk kön marginellt i förklaringsvärde 
tillsammans med faktorerna under arbetsmarknadsrelaterad självvärdering när variabeln 
ekonomisk ansträngning lades till i modellen. Förklaringsvärdet för utbildning minskade 
men var fortfarande klart signifikant. Bidragen till förklarad varians från variablerna soci-
albidrag och bostad var enbart marginellt signifikanta i denna modell. Detta skulle kunna 
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förklaras av att socialbidrag och att bo kvar hemma korrelerar med ekonomisk ansträng-
ning (r=-.33 respektive .32, p<.001). Modell 3 kunde förklara 31.8 procent av variansen. 

Modell 4 – bakgrundsfaktorer + arbetsmarknadsrelaterad självvärdering + skamgörande erfa-
renheter 
I den fjärde analysen infördes skamgörande erfarenheter utöver de variabler som fanns 
med i modell 2, se tabell 6, modell 4. I modell 4 sjönk förklaringsvärden för kön och ut-
bildning ”annat” marginellt i jämförelse med modell 2. Variablerna bostad hos föräldrar, 
vad arbetslösheten beror på samt möjlighet att få ett arbete minskade tydligt i betydelse 
jämfört med modell 2 men resultaten var fortfarande signifikanta. Socialbidrag kunde inte 
längre lämna ett signifikant bidrag. Skamgörande erfarenheter var den variabel som bidrog 
mest till att förklara varians i grad av depression. Socialbidrag (r=-.26, p<.001), möjlighet 
att få arbete (r=-.20, p<.002) samt egen del i arbetslösheten (r=-.35, p<.001) korrelerade 
med skamgörande erfarenheter vilket skulle kunna förklara varför de minskade kraftigt i 
förklaringsvärde för grad av depression. Modell 4 kunde förklara 37.9 procent av varian-
sen. 
 
 
Tabell 6: Regressionsanalyser av MADRS-S poäng med bakgrundsfaktorer, arbetsmark-
nadsrelaterad självvärdering, ekonomisk ansträngning och skamgörande erfarenheter som 
oberoende variabler, N=201. 

 
 Modell 3 Modell 4 
 F7,192=14.28, p<.001 F7,192=18.35, p<.001 
 R=.585 Justerat R2=.318 R=.635 Justerat R2=.379 
 B Beta P B Beta P 
Bakgrundsvariabler       
Kön -3.740 -.192 .002 -3.844 -.197 .001 
Bostad hos föräldrar 2.285 .117 .070 2.688 .137 .021 
Utb.”annat” -6.834 -.160 .008 -7.505 -.176 .002 
Socialbidrag -2.360 -.108 .092 -2.229 -.102 .089 
Arbetsmarknads-
relaterad självvärde-
ring 

      

Möjlighet att få arbete 2.262 .198 .001 1.970 .172 .003 
Beror arbetslösheten på 
dig -2.487 -.209 .001 -1.587 -.133 .027 

       
Ekonomisk ansträng-
ning .740 .200 .003    

Skamgörande erfaren-
heter    .862 .342 .000 

       
 
Modell 3: visar modell 1 och 2 kopplat till Ekonomisk ansträngning 
Modell 4: visar modell 1 och 2 kopplat till Skamgörande erfarenhet 
 
 
När både ekonomisk ansträngning och skamgörande erfarenheter fördes in i modell 2 kun-
de ekonomifaktorn inte längre lämna ett signifikant bidrag. Det sammanlagda förklarings-
värdet ökade inte nämnvärt jämfört med modell 4. 
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Reliabilitet 
Cronbachs alfa-värden beräknades i syfte att bestämma den interna konsistensen hos de 
använda skalorna. För MADRS-S var värdet 0.89, för frågorna rörande Ekonomisk an-
strängning 0.74 samt för skamgörande erfarenheter 0.83. Resultaten tyder på att den inter-
na konsistensen på testen var god (Clark-Carter, 2002). 
 

Diskussion 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka gruppen unga arbetslösas psykiska hälsa i form av 
grad av depression samt att försöka identifiera faktorer som har ett samband med depres-
sion.  

Frågeställning 1: Prevalens 
Resultatet visade att undersökningens deltagare skiljer sig åt från normalbefolkningen när 
det gäller förekomst av depression. Det skulle innebära att arbetslöshet, statistiskt sett, ökar 
risken för unga vuxna att drabbas av en depression. Även om hänsyn tas till tidigare studi-
er som visar att prevalenssiffror tenderar att vara något högre för ungdomar och unga vux-
na är än för normalbefolkningen i stort (Aalto et al., 2001; Blazer et al., 1994) visar resul-
tatet ändå en skillnad av prevalens. Det är dock viktigt att ta i beaktning att resultaten 
grundar sig på en självskattning och att en läkarskattning inte med säkerhet skulle resultera 
i en diagnos.  

Frågeställning 2: Bakgrundsfaktorer 
Varken etnicitet eller civilstånd visade några samband med grad av depression. Kön, bo-
endeform, utbildning, inkomst samt arbetslöshetens längd var däremot relaterade till grad 
av depression.  

Kön 
Studiens kvinnliga deltagare var mer deprimerade än de manliga. Denna skillnad kvarstod 
även med hänsyn tagen till alla andra faktorer som visat sig betydelsefulla i denna studie. 
Detta var ett förväntat resultat i linje med tidigare forskning (Strandh 1998; Nordenmark, 
1998).   

Boendeform 
Att bo kvar hemma hade ett samband med grad av depression. De deltagare som bodde 
kvar hemma rapporterade signifikant lägre grad av depression jämfört med andra boende-
former, medan de som hade ett eget boende rapporterade signifikant högre grad av depres-
sion. Vad är det då som gör att de arbetslösa som bor kvar hemma inte drabbas av depres-
sion i lika hög utsträckning som andra arbetslösa? Det finns inte så mycket tidigare forsk-
ning som har belyst boendeformens betydelse för den psykiska hälsan hos unga arbetslösa. 
De studier som snuddat vid ämnet boende har belyst det ur ett ekonomiskt perspektiv där 
antagandet är att den ekonomiska påfrestningen blir mindre om man bor kvar hemma och 
därmed skulle också risken för depression minska (Starrin, Rantakeisu & Forsberg 1999). 
Det är ett rimligt antagande att grad av depression och bostad hos föräldrar, skulle kunna 
knytas samman med hjälp av ekonomifaktorn. Resultatet i denna studie visade att den eko-
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nomiska ansträngningen var låg hos dem som bodde kvar hemma. När ekonomisk an-
strängning fördes in i regressionsekvationen lämnade variabeln bostad hos föräldrar inte 
längre ett signifikant bidrag. 

Etnicitet och civilstånd 
Resultaten för etnicitet visade inte i denna studie några signifikanta samband med grad av 
depression. Etnicitet har i tidigare studier visat samband med psykisk ohälsa (SCB, 1997). 
Andelen deltagare med svensk bakgrund var i denna studie mycket hög vilket kan ha på-
verkat möjligheterna att studera etnicitetens betydelse i sammanhanget. Civilstånd kunde 
inte heller relateras till grad av depression. Tidigare resultat har identifierat socialt stöd 
som en viktig faktor för att minska risken för psykisk ohälsa vid arbetslöshet (Wasserman, 
2003). En fjärdedel av studiens deltagare bodde fortfarande kvar hemma hos sina föräldrar 
vilket i denna studie visat sig ha en positiv effekt på den psykiska hälsan. Samtidigt upp-
gav majoriteten av studiens deltagare att de var singlar vilket i tidigare studier visat negati-
va effekter på det psykiska välmåendet (Hammarström, 1999). Ett rimligt antagande borde 
vara att en del av dem som bor hemma också är singlar. Civilstånd i sig förefaller därmed 
inte vara en viktig faktor som förklaring till förekomst av depression hos unga arbetslösa.  

Utbildning 
Tidigare forskning har visat att bristfällig utbildning kan leda till svårigheter att ta sig in på 
arbetsmarknaden (Starrin, Rantakeisu & Forsberg, 1999; Hammarström, 1999). Utbildning 
skulle därmed också kunna tolkas som en viktig faktor för möjligheten att ta sig ur arbets-
lösheten. I denna studie var relativt sett lägre utbildningsnivå förenad med en större före-
komst av depression. De som mådde allra sämst var de som angivit ”annat” istället för de 
fasta svarsalternativen.  
 
Vad som döljer sig bakom detta svarsalternativ kan bara bli spekulationer från min sida. 
Ett rimligt antagande torde dock vara att de helt saknar utbildning. Som jag ser det finns 
det två alternativ till varför deltagarna valt att ange ”annat” som svarsalternativ. Antingen 
har de någon form av utbildning som inte matchar de fasta svarsalternativen, exempelvis 
en utländsk utbildning eller folkhögskola, alternativt saknar de grundskolekompetens. Det 
som talar för att de helt saknar utbildning är att möjlighet att ange exempelvis grundskola 
som högsta avslutade utbildning har funnits, även om de skulle ha en annan utbildning 
som inte matchar de fasta svarsalternativen. Antalet invandrare i gruppen var mycket lågt 
varför utländsk utbildning inte bör vara en rimlig förklaring. Någon form av utbildning 
krävs i princip för alla arbeten. Det skulle, om mitt antagande är riktigt, innebära att dessa 
individer diskvalificerat sig från att söka de arbeten som annonseras ut vilket kan medföra 
att känslan av utanförskap förstärks ännu mer. Risken för att arbetslösheten blir långvarig 
ökar därmed ju lägre utbildningsnivån är.  
 
Ju längre arbetslösheten varar desto större blir risken för att individen drabbas av både 
ekonomisk ansträngning och skamgörande erfarenheter. De som i denna studie angav 
gymnasieutbildning eller högre som högsta avslutade utbildning rapporterade en signifi-
kant lägre grad av depression jämfört med dem som hade en lägre utbildningsnivå. En 
tolkning av detta resultat skulle kunna vara att de trots arbetslösheten har en trygg platt-
form att utgå ifrån. Det ger dem också en större valmöjlighet att söka arbeten de vill ha 
eller att söka vidareutbildning. Det kan ge en känsla av att ha kontroll över sin livssituation 
trots arbetslösheten. Om Strandhs (1998) resonemang om kontroll appliceras på studiens 
resultat skulle utbildning vara en av de resurser som krävs för att kunna kontrollera sin 
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livssituation. Minskad upplevd kontroll ökar, enligt Strandh, risken för psykisk ohälsa. Det 
förefaller rimligt att resonera så även i när det gäller populationen för den aktuella studien. 

Inkomst 
Socialbidrag var relaterat till grad av depression hos unga arbetslösa. Resultaten visade att 
majoriteten av dem som levde av socialbidrag var deprimerade i någon grad. Flera studier 
rapporterar också om obehag, skam och förnedring i samband med bidragstagande (Star-
rin, 2001 och Starrin & Jönsson, 2000). Om man ser resultatet med Ekonomi-skam model-
len som bakgrund finns både ekonomi och skamaspekten med och påverkar graden av de-
pression hos dem som har socialbidrag. Regressionsanalyserna visade att socialbidrag för-
lorade sitt förklaringsvärde till grad av depression när ekonomisk ansträngning respektive 
skamgörande erfarenheter fördes in i modellerna 3 och 4 (se sid. 25). Detta visar att eko-
nomisk ansträngning och skamgörade erfarenheter är nära förknippade med variabeln so-
cialbidrag. Min tolkning av resultatet är att den ekonomiska ansträngning som leder fram 
till bidragstagande och den skam individen känner inför att behöva söka socialbidrag är 
viktiga för att förstå relationen mellan grad av depression och socialbidrag.  
 
Cooleys (Scheff & Starrin 2002) resonemang om spegeljaget är viktigt för att förstå varför 
bidragstagande inte ses som någon lättnad. De normer vi införlivat är att det är dåligt att 
vara arbetslös framförallt om det krävs socialbidrag för att klara av ekonomin. Med dessa 
samhällsnormer i ryggsäcken föreställer vi oss att andra ser ner på oss som arbetsskygga 
samhällssnyltare om vi inte uppfyller kraven för att passa in i gruppnormen. Genom Coo-
leys spegeljag ses det egna självet som underlägset och mindre värt. Att uppfatta sig själv 
på detta vis skulle, enligt min mening, mycket väl kunna vara en grogrund för depression. 
 
När det gäller de som angav att de hade någon form av ekonomisk buffert rapporterade 94 
procent att de inte var deprimerade. Detta tyder på att den ekonomiska faktorn är viktig för 
den psykiska hälsan. Detta resultat får stöd i tidigare forskning. Strandh (1998) fann att en 
ekonomisk buffert minskade den psykiska belastningen vid arbetslöshet. Att leva på spara-
de pengar eller lån och bidrag från föräldrar är dock en kortsiktig lösning som inte är håll-
bar i längden.  

Arbetslöshetens längd 
Resultaten visade att arbetslöshetens längd hade betydelse för det psykiska välmåendet. 
Däremot är det svårt att avgöra om det kurvlinjära samband som fanns mellan arbetslöshe-
tens längd och grad av depression var en konsekvens av anpassning som tidigare forskning 
lämnat som förklaring vid liknande resultat (Strandh 1998). Det skulle lika gärna kunna 
bero på det arbetsmarknadspolitiska beslut som innebär att en a-kasseperiod bara varar i 
300 dagar. I så fall skulle det innebära att de som fortfarande var arbetslösa och deprime-
rade bara hade flyttat från öppet arbetslösa till någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd för att 
trygga sin försörjning.  
 
Resultaten visade att antalet deltagare med a-kassa som varit arbetslösa mer än ett år var 
mycket få vilket tyder på att det sistnämnda stämmer mer överens med verkligheten än att 
minskningen av depression skulle bero på en anpassning till tillvaron som arbetslös. Pone-
ra att detta antagande är rimligt, skulle då ökningen av antalet deprimerade i intervallet 7-
12 månader kunna bero på stress inför risken att bli utförsäkrad? Om Townsends (1979) 
resonemang om utanförskap skulle appliceras på detta resultat skulle en förklaring till ök-
ningen av depression i tidsintervallet 7-12 månader bero på rädsla för att mista kontrollen, 
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i form av a-kasseersättning. Strand (1998) resonerar på liknande sätt och menar att de eko-
nomiska resurserna är viktiga för att bibehålla kontrollen över livssituationen. Risken att 
bli utförsäkrad är ett allvarligt hot mot känslan av att ha kontroll över sin livssituation. 
Rädslan för att falla utanför ramarna för det som är socialt accepterat i samhället genom att 
inte vara ekonomiskt oberoende skulle också kunna vara ett hot mot den psykiska hälsan. 

Frågeställning 3: Arbetsmarknadsrelaterad självvärdering  
Resultaten visade tydligt att de som värderade sina möjligheter att få ett arbete negativt var 
mer deprimerade än de som såg positivt på chanserna att få ett arbete. När samma fråga 
värderades i jämförelse med andra personer i samma situation visade resultaten liknande 
förhållande. De som var deprimerade tenderade i större utsträckning att lägga skulden för 
arbetslösheten på sig själva jämfört med dem som inte var deprimerade. 
 
Dessa resultat kan jämföras med teorier av Seligman et al (1979) om depressiva attributio-
ner. Han menar att deprimerade individer har en tendens att anklaga sig själva för miss-
lyckanden. Att vara arbetslös kan ses som en typ av misslyckande. Varje jobbansökan som 
resulterar i ett ”nej, tack” kan även det ses som ett misslyckande. De arbetslösa skulle, med 
Seligmans resonemang, lasta sig själva och den egna förmågan för dessa misslyckanden. 
Om tron på den egna förmågan sviker kan det bli svårt att marknadsföra sig själv inför 
mötet med en presumtiv arbetsgivare. Det skulle i sin tur innebära att de individer som är 
deprimerade inte kan vara med och konkurrera om jobben på samma villkor som alla 
andra. 

Frågeställning 4: Ekonomisk ansträngning 
Det fanns ett samband mellan ekonomisk ansträngning och grad av depression. Sambandet 
var positivt vilket därmed gav stöd för hypotes 1. Stor del av både äldre och modern forsk-
ning har fokuserat på den ekonomiska påfrestning som arbetslösheten för med sig (Feather 
& Davenport, 1981; Fryer, 1997; Rantakeisu, Starrin, & Hagquist 1999). Den ekonomiska 
faktorn hade en stor betydelse även i den aktuella studien och var inblandad i flera av de 
bakgrundsfaktorer som visade samband med depression. Faktorerna boendeform hos för-
äldrar och inkomst i form av socialbidrag, var nära förknippade med ekonomisk ansträng-
ning.  
 
Hannan, ORiain och Whelan (1997) rapporterade resultat som indikerade att den ekono-
miska ansträngningen inte var lika uttalad hos unga arbetslösa jämfört med äldre. Deras 
tolkning var att unga inte hade lika stora ekonomiska åtaganden som vuxna och att det 
ekonomiska ansvaret att försörja en familj därmed inte vilade på deras axlar. Det är rimligt 
att anta att det förhåller sig på detta vis även i den aktuella studien. Även om den ekono-
miska situationen är dålig, behöver det inte, i de fall där det finns en buffert av något slag, 
innebära en ansträngning som leder till psykisk ohälsa. Denna buffert bestod, i denna stu-
die, av ekonomiskt bistånd från i första hand föräldrar som hjälpte till med husrum och 
extra pengar när det behövdes. Studiens resultat antyder att de som i störst utsträckning 
drabbas av depression i samband med arbetslösheten var de individer som flyttat hemifrån 
och hade ett eget boende.  

Frågeställning 5: Skamgörande erfarenheter  
Det fanns ett samband mellan skamgörande erfarenheter och grad av depression. Samban-
det var positivt och gav därmed stöd för hypotes 2. Resultaten visade också att skamgöran-
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de erfarenheter var den faktor som ensamt korrelerade högst med grad av depression vilket 
innebär att den har stor betydelse för den psykiska hälsan.  
 
Skamgörande är, enligt min mening, svårare att sätta fingret på än ekonomisk ansträng-
ning. Även om ingen öppet skulle erkänna att de ser ner på arbetslösa, upplever arbetslösa 
själva att andra ser ner på dem. Skam är en känsla som enligt Cooley (Scheff & Starrin, 
2002) grundar sig på individens uppfattning om vad andra tror och tycker. I fallet med 
arbetslöshet handlar skamaspekten delvis om djupt inrotade samhällsnormer som menar att 
arbetslösa är mindre värda än de som arbetar. Eriksson och Lagerström (2004), visar med 
sin studie att det finns tendenser till att detta synsätt missgynnar arbetslösa när de söker 
anställning. Att en presumtiv arbetsgivare väljer bort arbetslösa till förmån för dem som är 
sysselsatta innebär att arbetslösheten i sig är ett allvarligt hot mot möjligheten att få ett 
arbete. Min tolkning av detta är att om arbetslösa gång på gång upplever att de sorteras 
bort på grund av sin arbetslöshet finns det en risk att detta uppfattas som en signal från 
samhället om att de är mindre värda än sysselsatta. Det innebär, i min mening, inte bara att 
risken för depression ökar utan också för att dessa värderingar cementeras i samhället och 
blir ”sanna”. 

Frågeställning 6: Förklaring till varians i graden av depression 
Resultatet visade att de faktorer som bäst kunde förklara grad av depression hos unga ar-
betslösa var, kön, bostad, utbildning, inkomst, att se negativt på möjligheten att få arbete, 
att ge sig själv skulden för arbetslösheten, ekonomisk ansträngning och skamgörande erfa-
renheter. 
 
De bakgrundsfaktorer som i regressionsanalyserna lämnade signifikant bidrag till förklar-
ingen av variansen i grad av depression var kön, boendeform hos föräldrar, inkomst i form 
av socialbidrag samt utbildning ”annat” (vilket tidigare antagits innebära att utbildning 
saknas). Att vara kvinna, behov av socialbidrag samt att ha en bristfällig utbildning ökade 
risken för depression medan boende hos föräldrar istället minskade risken för depression. 
 
När det gäller faktorerna under arbetsmarknadsrelaterad självvärdering visade resultatet att 
risken för depression ökade om möjligheterna att få ett arbete värderades som små och om 
arbetslösheten till stor del ansågs bero på den arbetslöse själv. 
 
När ekonomisk ansträngning fördes in i modellen blev relationen till socialbidrag och bo-
stad hos föräldrar tydlig. Den ekonomiska ansträngningen var hög hos dem som hade soci-
albidrag och var låg hos dem som bodde hemma hos sina föräldrar. Dessa variabler skulle 
därmed kunna beskrivas som två aspekter av ekonomisk ansträngning. 
 
Relationen till socialbidrag och frågorna under arbetsmarknadsrelaterad självvärdering 
blev tydlig när skamgörande erfarenheter fördes in i modellen. Som tidigare beskrivits kan 
socialbidrag sägas vara relaterat till både ekonomisk ansträngning och skamgörande erfa-
renheter (se rubrik inkomst, sid. 28). Faktorerna under arbetsmarknadsrelaterad självvärde-
ring kan också logiskt sett knytas till skamgörande erfarenheter, vilket skulle förklara var-
för de inte längre kunde lämna ett lika starkt bidrag till förklaringsvärdet för grad av de-
pression. De skamgörande erfarenheterna mäter ju individens uppfattning om hur andra ser 
på arbetslösa. Jag vill knyta an till mitt tidigare antagande om att arbetslösa, enligt sam-
hällsnormen, inte skulle ha ett lika stort värde som sysselsatta. Om Cooleys (Scheff & 
Starrin, 2002) resonemang om spegeljaget appliceras på detta antagande skulle det innebä-
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ra att den arbetslöse ser sig själv som underlägsen och mindre värd än andra. Om möjlig-
heten att få ett arbete värderas med detta antagande om sig själv i tankarna blir resultatet 
sannolikt negativt. 
 
Att skuldbelägga sig själv för arbetslösheten kan även det sägas vara relaterat till skamgö-
rande erfarenheter. Det handlar återigen om upplevelsen om att andra inte värdesätter ar-
betslösa eller ser ner på dem som arbetsskygga och lata. Om samhället anser att den arbets-
löse har sig själv att skylla för arbetslösheten kan det bli en ”sanning” som införlivas i den 
arbetslöses syn på sig själv. 
 
Sammantaget kan sägas att ekonomisk ansträngning och skamgörande erfarenheter är vik-
tiga för att förklara graden av depression hos arbetslösa. Bakom dessa begrepp döljer sig 
bakgrundsfaktorer som handlar om inkomst och boendeform med också hur möjligheterna 
att få ett arbete värderas och om vem eller vad som bär skulden för arbetslösheten. Att vara 
kvinna är en riskfaktor för att utveckla depression. Arbetslösa kvinnor är inget undantag, 
det visar resultaten. Att ha en bristfällig utbildning medför att möjligheterna att få ett arbe-
te minskar. Det kan i sin tur förklara varför utbildning har betydelse för risken att drabbas 
av depression vid arbetslöshet. 

Metoddiskussion 
Studien hade vissa svagheter. En faktor som inte kontrollerats för är deltagarnas psykiska 
hälsa innan arbetslösheten uppstod eller om deltagarna haft eller har en psykiatrisk diagnos 
som kan ha påverkat möjligheten att få ett arbete. Pågående terapeutisk eller medicinsk 
behandling har inte heller efterfrågats i enkäten. När enkäten utarbetades gjordes bedöm-
ningen att denna typ av frågor skulle ha kunnat verka stötande och integritetsstörande och 
därmed inneburit ett större bortfall. Målsättningen har istället varit att få med så många 
deltagare som möjligt från den undersökta målgruppen. 
 
Ett mycket viktig och delvis avgörande faktor för studiens trovärdighet är om de variabler 
som borde vara med i regressionsmodellerna verkligen är det. Det skulle kunna innebära 
att resultatet helt förändrades om en viktig faktor som helt förbisetts fördes in i modellerna. 
Ett försök att minimera detta problem har varit att välja ut den aktuella studiens variabler 
med utgångspunkt från tidigare empiri.  
 
Ett hot mot den interna validiteten skulle kunna vara avsaknaden av kontrollgrupp. Det har 
dock inte varit praktiskt möjligt att rekrytera en kontrollgrupp som i storlek matchar studi-
ens deltagare. Då arbetslöshetstalen ständigt fluktuerar var det, när designen för studien 
utformades, inte möjligt att uppskatta hur många deltagare studien skulle komma att ha. 
Depressionsförekomst har istället jämförts med prevalenssiffror för normalbefolkningen.  
 
Olika personer har delat ut enkäterna vilket innebär att den muntliga informationen kan ha 
varierat. Alla har dock fått samma skriftliga information, vilken varit kortfattad och lätt att 
förstå. Det faktum att enkäten har delats ut och fyllts i på arbetsförmedlingen kan ha på-
verkat vissa svar. I både den skriftliga och den muntliga informationen har dock poängte-
rats att arbetsförmedlingens personal inte skulle komma att få tillgång till enkätsvaren och 
att svaren skulle hanteras med största sekretess. 
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Arbetslösa som varit tvungna att delta i arbetsförmedlingens informationsforum eller på 
annat sätt besöka arbetsförmedlingen, för att få ersättning i form av a-kassa eller grundbi-
drag kan ha varit överrepresenterade i studien. A-kassa och grundbidrag är de två inkomst-
källor i studien som är förknippade med någon form av prestationskrav från arbetsförmed-
lingens sida, för att få ut pengar. Om det faktum att dessa två inkomstkällor skulle vara 
överrepresenterade i denna studie har det troligen inte påverkat resultatet i någon negativ 
riktning det vill säga att prevalensen skulle vara högre i den aktuella studien än den egent-
ligen är. Mitt antagande är att exempelvis socialbidragstagande är mer frekvent bland dem 
som inte svarat på enkäten. Om detta antagande är riktigt borde det snarare innebära att 
resultaten stärks ytterligare eftersom socialbidrag visat på samband med grad av depres-
sion . 
 
Valet att delta i studien eller inte kan ha påverkats av hur andra gjort. Detta har dock san-
nolikt inte påverkat hur deltagarna svarat på enkäten. 
 
Risken med en enkätstudie är att personer som har dyslexi eller inte förstår svenska så bra, 
kanske inte fyller i enkäten. Det har dock funnits i princip obegränsad tid att fylla i enkäten 
och det har oftast funnits någon på plats för att svara på eventuella frågor. 
 
När det gäller deltagarna i studien har det inte varit möjligt att fånga upp samtliga individer 
som besökt arbetsförmedlingen i Sundsvall under mätperioden. Insamlingsdagarna har 
dock valts med tanke på att fånga så många deltagare som möjligt har därför förlagts i 
samband med arbetsförmedlings informationsforum. Det totala bortfallet är lågt. Hela 83 
procent av dem som fått en enkät ingår i studien. 
 
Innehållsvaliditeten kan anses vara god. MADRS är vältestat med god reliabilitet och vali-
ditet. Ekonomi-skam frågorna har använts i många studier och har visat samstämmiga re-
sultat. Det har dock inte funnits några reliabilitetsmått att tillgå men test med Cronbachs 
alpha i den aktuella studien visade att den interna konsistensen på frågorna var god. 
 
Generaliserbarheten till andra unga arbetslösa får anses som god då deltagarantalet är rela-
tivt stort och tidigare studier visat liknande resultat. Dessa, tidigare, studier har dock inte 
specifikt screenat för depression. 
 

Implikationer på individ- och samhällsnivå 
Depression är en allvarlig sjukdom som drabbar många människor varje år. Att vara de-
primerad och samtidigt arbetslös innebär en dubbel belastning. Depressionens natur med-
för att svårigheterna att hävda sig på en redan hård arbetsmarknad ökar. Det verkar orim-
ligt att individer som mår dåligt samtidigt ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Det 
kan föra med sig att de arbetslösa individer som lider av depression riskerar att bli utför-
säkrade trots att de egentligen borde ha varit sjukskrivna. Ungdomar har i vissa fall inte 
hunnit kvalificera sig för rätten att få a-kassa eller sjukpenning vilket innebär att de i vissa 
fall hamnar utanför samhällets skyddsnät. Unga människor som står på tröskeln till framti-
den och vars enda merit i arbetslivet i många fall är just arbetslöshet, vad skickar samhället 
för signaler till dem? Vi behöver lära oss mer för att hitta sätt att hantera detta växande 
problem.  
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Det känns angeläget att i ett tidigt skede identifiera de individer som är i riskzonen för att 
utveckla en depression eller annan psykisk ohälsa. Detta bör dock ske utan att på något vis 
kränka de arbetslösas integritet genom regelmässig screening för exempelvis depression. 
Denna studie visar att det är möjligt att identifiera faktorer som visar på samband med grad 
av depression. Dessa riskfaktorer skulle kunna användas för att skilja ut de individer som 
riskerar att drabbas av en depression. De skulle i framtiden kunna utgöra en självklar del 
av den allmänna pappersexercis som möter den arbetslöse på arbetsförmedlingen.  

Framtida studier 
Det vore självklart intressant att studera hur resultaten står sig över tid och se om och hur 
en depression påverkar möjligheterna att få ett arbete. Är det så att de individer som är 
långtidsarbetslösa blivit det på grund av psykisk ohälsa. På vilket sätt ”sorterar” i så fall 
arbetsgivarna ut dem? Det vore självfallet viktigt att på ett tidigt stadium fånga upp de in-
divider som riskerar att bli långtidsarbetslösa.  
 
Ekonomi-skam modellen är ju knuten till arbetslöshet och sannolikt skulle effekterna av 
ekonomisk ansträngning och skamgörande erfarenheter klinga av när arbetslösheten upp-
hör. En idé vore att följa upp dem som fått arbete på denna punkt. 
 
Det vore även intressant att replikera studien med ett vidgat åldersspann. Den ekonomiska 
ansträngningen skulle troligtvis få en större betydelse som riskfaktor med äldre deltagare, 
än i den aktuella studien. 

Slutsats 
Den växande arbetslösheten bland unga människor är ett stort problem. En depression gör 
det på intet sätt lättare att hävda sig på en redan hård arbetsmarknad. Det kan föra med sig 
att de arbetslösa individer som samtidigt lider av en depression riskerar att marginaliseras 
inom gruppen arbetslösa, med långtidsarbetslöshet som följd. Det här är ett växande pro-
blem som det är viktigt att belysa både ur ett individperspektiv men också ur ett samhälls-
perspektiv. Vi behöver bättre förstå hur arbetslöshetsdepression kan se ut och identifiera de 
eventuella riskfaktorer som kan tänkas ligga bakom den. Den aktuella studien visar att det 
är möjligt att identifiera riskfaktorer som kan skilja ut individer som ligger i riskzonen för 
att drabbas av en depression. 
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