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Barn och ungdomars psykiska hälsa: En kunskapsöversikt om risk- och skyddsfaktorer 

i deras omgivning 

 

Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att genomföra en kunskapsöversikt om risk- och skyddsfaktorer i 

omgivningen beträffande minderårigas psykiska hälsa. Forskningsfrågan var: Hur kan 

minderårigas psykiska hälsa förstås genom att studera risk- och skyddsfaktorer med fokus på 

omgivningsfaktorerna familj, skola och socialt nätverk? Resultaten visade att inom temat 

familj kunde familjekonflikter ses som en riskfaktor för den minderårige, medan en god och 

stödjande relation till föräldrar ansågs vara en skyddsfaktor. En riskfaktor inom temat skola 

kunde vara om minderåriga upplevde ensamhet, då detta kunde bidra till att utveckla psykisk 

ohälsa. Skyddsfaktorer för minderåriga kunde vara känslan av samhörighet med familj och 

skola, vilket minskade risken för att drabbas av social isolering, ensamhet och mobbning. 

Inom temat socialt nätverk framgick det att riskfaktorer för att minderåriga skulle utveckla 

depression eller självskadebeteende var om denne kände sig ensam eller isolerad från 

kamratgrupper. Skyddsfaktorer för att minderåriga inte ska utveckla psykisk ohälsa kunde 

vara om de upplevde samhörighet med deras sociala nätverk. Slutsatserna av vår studie visade 

att skyddsfaktorer och psykisk hälsa hos minderåriga kan kopplas samman, medan 

riskfaktorer och psykisk ohälsa hos minderåriga hör samman. Sammanfattningsvis visade 

våra resultat att minderårigas psykiska hälsa kan förstås genom hur dennes 

omgivningsfaktorer familj, skola och socialt nätverk ser ut och fungerar.  

 

Sökord: riskfaktorer, skyddsfaktorer, barn, ungdomar, familjestruktur, föräldra- och barn 

relationer, psykisk hälsa, skola, socialt nätverk, psykisk ohälsa hos barn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

 

I vår kunskapsöversikt har vi genom att studera risk- och skyddsfaktorer kring minderåriga 

och deras omgivningsfaktorer familj, skola och socialt nätverk fördjupat vår förståelse om 

psykisk hälsa hos minderåriga. Denna ökade förståelse för psykisk hälsa hos minderåriga kan 

ses som en fördel inför vårt framtida yrkesliv som socionomer. 

 

Vi anser att det har varit väldigt positivt att under uppsatsprocessens gång varit två författare. 

Detta har medfört att vi har kunnat diskutera vårt valda ämne sinsemellan varandra och hela 

tiden haft möjligheten att ta hjälp av den andre vid både med- och motgångar.  

 

Vårt tack vill vi ge till vår handledare Mats Sundin, som guidat oss genom denna uppsats med 

vägledning och stöttning. Vi vill även tacka alla våra nära och kära som uppmuntrat oss 

genom hela skrivprocessen. 

 

Gävle i Mars 2014 

 

 

Tiare Bermudez och Viola Monié 
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INLEDANDE AVSNITT 

 

I detta avsnitt presenteras intresset för det valda forskningsämnet och hur det väcktes samt 

vad vi anser om hur och varför ämnet är relevant och dess koppling till socialt arbete. Sedan 

presenteras studiens syfte och frågeställning samt en presentation av uppsatsens disposition.  

 

1 Inledning  
 

Under socionomutbildningen har vi fördjupat vårt intresse för minderårigas psykiska hälsa 

och deras omgivningsfaktorer såsom familj, skola och det sociala nätverket. Detta intresse 

väcktes framför allt efter vår verksamhetsförlagda utbildning på en ungdomsmottagning 

respektive kuratorsenhet, där möjligheten fanns att ta del av ungdomars livsberättelser. Efter 

praktikperioden insåg vi att barn och ungdomars hälsa bör framhållas ännu mer i dagens 

samhälle och inom myndigheter såsom skola, för enligt Socialstyrelsen (2009) är skolan den 

myndighet som följer den minderårige genom uppväxten. Tidig upptäckt av symtom på 

psykisk ohälsa hos barn och ungdomar är en central del av skolans hälsofrämjande arbete, 

något som ökar möjligheten att den minderårige får den hjälp den är i behov av (Ibid). Enligt 

Andresen (2002) har den minderåriges kärnfamilj en central del för den livssituation som 

denne lever i, men även det sociala nätverket såsom vänner, grannar, släktingar har en stor 

betydelse för den minderåriges välmående.  

 

Psykisk ohälsa innebär att personen ifråga bland annat kan uppleva känslor av orolighet, 

ångest eller depressionsliknande tillstånd (BRIS, 2012). I en rapport från Socialstyrelsen 

(2013a) visar statistiken över psykisk ohälsa hos samtliga minderåriga i Sverige år 2011 var 

omfattande cirka 41 500 pojkar och 26 500 flickor. Ungefär 3 procent av flickorna och 4 

procent av pojkarna hade i samband med sin psykiska ohälsa både sökt specialistvård och fått 

hjälp i form av receptbelagda läkemedel. Socialstyrelsen (2013a) beskriver svårigheten med 

att bedöma hur pass vanligt förekommande den psykiska ohälsan är, både när det gäller barn 

men även vuxna. Dock kan beräkningar utföras under en tidsperiod på ett år för att uppskatta 

antalet individer som uppsöker vården för att få hjälp och stöd på grund av sin psykiska 

ohälsa. Genom dessa beräkningar kan en viss förståelse uppstå gällande hur omfattande den 

psykiska ohälsan verkligen är. Emellertid finns det ett mörkertal vad gäller barn och 

ungdomar med psykisk ohälsa. Det handlar om att personen ifråga undviker att söka hjälp 

trots att behovet finns, eller att denne trots vårdbesöket inte får sin psykiska ohälsa 
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uppmärksammad av vårdpersonalen (Socialstyrelsen, 2013a).  

 

Barn och ungdomars hälsa kan påverkas av olika risk- och skyddsfaktorer. Riskfaktorer kan 

innebära psykisk sjukdom eller missbruk hos den minderåriges föräldrar, skilsmässa eller 

ensamstående föräldrar enligt Lagerberg och Sundelin (2000). Skyddsfaktorerna kan istället 

innebära trygghet inom familjen och det sociala nätverket, det vill säga att minderåriga 

innehar en god omvårdnad och tillsyn. Barn och ungdomars utveckling kan begränsas genom 

de riskfaktorer som den minderårige utsätts för. Om det finns skyddsfaktorer kring den 

minderårige kan detta medföra att riskfaktorn inte blir så omfattande, men brist på 

skyddsfaktorer kan innebära att den minderårige utvecklar psykisk ohälsa (Ibid). Inom den 

forskning som bedrivs idag kring barn och ungdomar som riskerar att hamna i riskzonen läggs 

mer vikt på skyddsperspektivet än på riskperspektivet. Skyddsperspektivet kan kopplas 

samman med det salutogena perspektivet som härstammar från sociologen Aaron 

Antonovskys teori som utgår från att få en förståelse om hur vissa individer kan behålla en 

god hälsa trots svårigheter som inträffar i livet (Lundgren och Persson, 2003). Det patogena 

perspektivet grundar sig istället på tankesättet att lägga vikt på orsaker till varför individer får 

hälsoproblem, vilket kan kopplas till riskperspektivet (Ibid). Antonovsky (2005) nämner att 

det salutogena perspektivet bidrar till att individer rör sig i en främjande riktning mot de 

förhållanden som leder till hälsa. Det salutogena synsättet påvisar att genom att inneha en 

djupgående insikt om sin egen livshistoria medverkar det till en gynnsam riktning mot 

friskhet (Ibid). Omgivningsfaktorerna familj, skola och socialt nätverk kan enligt vår mening 

vara till hjälp för minderåriga eftersom de eventuellt kan uppleva det svårt att på egen hand 

finna de faktorer som leder till psykisk hälsa.   

 

1.1 Ämnets koppling till socialt arbete 
 

Att finna svar på frågan om vad som är ett socialt problem är inte alltid så enkelt, eftersom 

förståelsen av vad ett socialt problem är skiljer sig åt från olika tider, grupper och kulturer 

(Meeuwisse och Swärd, 2002). Det som dock kan sägas om sociala problem är att begreppet 

många gånger sammankopplas med egenskaper eller handlingssätt hos grupper eller personer, 

eller olika bostadsområden och dess sociala omständigheter eller med de brister som finns i 

samhället (Ibid). Varför vi anser att psykisk ohälsa hos minderåriga är ett socialt problem 

baseras på vad den kan leda till på kort och lång sikt. Om ett barn eller ungdom lider av något 

symtom på psykisk ohälsa innebär det att denne i framtiden har en ökad risk att ledas till olika 
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problemsituationer (Socialstyrelsen, 2013a). Dessa problemsituationer kan vara att personen 

ifråga upplever svårigheter att finna ett arbete att kunna leva och försörja sig på, att kunna 

utbilda sig, att bilda familj eller riskera att utveckla ett missbruk. Med andra ord bidrar den 

psykiska ohälsan hos minderåriga till att etableringen i samhället försvåras (Ibid). Det krävs 

att myndigheter såsom skola lägger märke till den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar. 

Enligt vår mening är det viktigt att skolan ses som en del av det sociala arbetet, och att skolan 

uppmärksammar den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar, och därmed kan förebygga 

detta sociala problem i god tid. Skolan är som tidigare nämnts den myndighet som genom den 

minderåriges uppväxtår ständigt följer denne (Socialstyrelsen, 2009), och därför anser vi att 

skolan har möjligheten att uppmärksamma tecken på psykisk ohälsa hos barn och ungdomar 

och vidta hälsofrämjande åtgärder. 

 

1.2 Syfte  
 

Syftet med uppsatsen är att genomföra en kunskapsöversikt om risk- och skyddsfaktorer i 

omgivningen beträffande minderårigas psykiska hälsa.  

 

1.3 Forskningsfråga 
 

 Hur kan minderårigas psykiska hälsa förstås genom att studera risk- och 

skyddsfaktorer med fokus på omgivningsfaktorerna familj, skola och socialt nätverk? 

 

1.4 Teman 
 

De minderårigas omgivningsfaktorer familj, skola och socialt nätverk är vår studies teman. 

Utifrån dessa tre teman har relevant forskningslitteratur valts ut. Anledningen till valet av 

dessa teman beror på att vi ville få en förståelse av hur faktorer i minderårigas miljö påverkar 

den psykiska hälsan. Familj, skola och socialt nätverk bedömde vi vara de tre viktigaste 

faktorerna på grund av att minderåriga kommer i kontakt med dessa faktorer dagligen. 

 

1.5 Uppsatsens disposition 
 

Uppsatsen består av fem kapitel. I kapitel 1 presenteras ett inledande avsnitt, kopplingen till 

socialt arbete och studiens syfte och frågeställningar. I kapitel 2 beskrivs ämnets bakgrund i 

form av historik; hur hälsa har utvecklats under århundraden. I kapitlet redogörs även för 
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begreppsdefinitioner såsom psykisk ohälsa, psykisk hälsa, risk- och skyddsfaktorer och barn, 

ungdomar och minderåriga och det allmänna kunskapsläget redogörs. I kapitel 3 redogörs för 

det teoretiska ramverk som kommer att användas i analysdelen. I kapitel 4 presenteras den 

metod som används i studien. I metoddelen beskrivs den valda forskningsdesignen 

kunskapsöversikt, den vetenskapsfilosofiska designen hermeneutiken och även studiens 

litteratursökning och urvalsprocess. Även studiens trovärdighet och etiska ställningstaganden 

beskrivs och slutligen redogörs för studiens primärdokument.  I metoddelen presenteras även 

metoddiskussionen kontinuerligt. I kapitel 5 presenteras studiens resultat och analys som 

tolkats med hjälp av den hermeneutiska cirkeln. Kapitlet innehåller tre analysdelar som 

därefter redogörs av en helhetsanalys och en avslutande diskussion samt förslag till fortsatt 

forskning. I slutet av uppsatsen redogörs studiens referenser och där presenteras litteraturen 

efter bokstavsordning, samt studiens primärdokument redogörs. 
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2 Bakgrund 
 

I detta avsnitt kommer historiken om hälsa redogöras samt en fördjupning i 

begreppsdefinitioner. Vidare presenteras det allmänna kunskapsläget om forskningsämnet.  

 

2.1 Historik 
 

Det som idag kallas för folkhälsopolitiken har sedan länge funnits i Sverige i form av olika 

insatser. Under 1700-talet var samhället mån om att ta hand om sina sjuka och började 

fokusera på förebyggande insatser (Sundin et al., 2005). Då blev människors hälsa och 

mående ett av de mest centrala målen inom politiken. Detta var dock inte fallet tidigare då 

sjuka människor kunde stötas bort och isoleras från resten av befolkningen. Insatser under 

1700-1800- talen som var riktade mot att förbättra och kontrollera hälsan hos minderåriga 

förekom i form av stödjandet av nyblivna mödrar, där staten utgav sju skrifter som berörde 

råd om hur mödrarnas barn skulle tas hand om under deras första år. För att kunna få 

information om barn och ungdomars hälsa och sjukdomstillstånd, utfördes 

hälsoundersökningar under 1870- talet i ett fåtal skolor. Sedan år 1937 har strukturerade och 

planerade hälsoundersökningar av skolelever utförts. I mitten och slutet av 1800-talet uppkom 

välgörenhetsinsatser som var riktade både mot barn och mot mödrar. Barnkrubbor och 

barnstugor hade som syfte att hjälpa fattiga och hemlösa barn. Mödra- och 

barnavårdscentraler tillkom i stort i Sverige i slutet av 1930-talet och hade som syfte att kunna 

få en kontroll över kvinnornas hälsotillstånd i samband med graviditeten, men även kunna få 

en möjlighet att undersöka barnets utveckling och hälsa (Ibid). Sedan år 1985, har 

undersökningen Skolbarns hälsovanor samlat in data på skolbarns hälsotillstånd. Denna 

undersökning genomförs var femte år bland 11-, 13- och 15- åringar gällande barn och 

ungdomars omgivning, hälsotillstånd och levnadssätt (Socialstyrelsen, 2013b). Under 1990- 

och 2000-talet kom barn och ungdomars psykiska ohälsa att öka markant, där hälsotillstånd 

vad gäller depression och ångest uppmärksammades (Socialstyrelsen, 2013a). 

2.2 Begreppsdefinitioner 

2.2.1 Psykisk ohälsa 
 

Psykisk ohälsa kan förklaras genom att barn och ungdomars mående påverkas, vilket kan leda 

till att deras utveckling hämmas och deltagandet i olika aktiviteter i vardagen försvåras. Den 

psykiska ohälsan kan yttra sig genom att barn och ungdomar känner sig ledsna, oroliga och 
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uppvisar fysiska besvär såsom värk i huvudet och magen. Psykisk ohälsa kan även uttrycka 

sig vidare genom att barn och ungdomar visar ett ilsket beteende (Socialstyrelsen, 2009). 

Minderåriga som visar symtom på psykisk ohälsa kan uppleva svårigheter på grund av det 

dåliga måendet, och dennes nätverk kan även påverkas positivt eller negativt av de 

minderårigas psykiska mående (Bremberg, 2004). SBU som står för Statens beredning för 

medicinsk utvärdering benämner vikten av att inse den psykiska ohälsans betydelse utifrån 

där den minderårige befinner sig rent ålders- och utvecklingsmässigt. Det som anses vara ett 

acceptabelt uppförande hos ett litet barn behöver inte innebära det samma hos en ungdom 

(SBU, 2010). Psykisk ohälsa hos minderåriga delas ofta in i kategorierna inåtvända problem 

och utagerande problem. De inåtvända problemen kan innefatta depression, 

självskadebeteende, ätstörningar och ångest medan de utagerande problemen kan vara 

argsinthet, trotsighet och impulsivitet. Värt att nämna är att gränsdragningen mellan inåtvända 

och utagerande problem är svår att göra eftersom en person kan inneha både inåtvända och 

utagerande problem på en och samma gång (Ibid). 

 

2.2.2 Psykisk hälsa 
 

I en rapport från Karolinska institutets folkhälsoakademi har Pihlblad och Åberg (2011) gjort 

en ansats till att definiera begreppet psykisk hälsa. Författarna menar att begreppet psykisk 

hälsa är svårdefinierat då det finns skilda förklaringar om vad begreppet psykisk hälsa 

innebär, vilket beror på att olika personer tänker utifrån skilda förhållningssätt. Medan 

personer som utgår från ett salutogent perspektiv fokuserar på vad det finns för faktorer som 

bidrar till hälsa, så framställer personer som utgår från ett patogent perspektiv psykisk hälsa 

utifrån de faktorer som bidrar till sjukdom. Det finns emellertid olika definitioner av psykisk 

hälsa, och dessa har bland annat utförts av Världshälsoorganisationen och Sveriges kommuner 

och landsting. Världshälsoorganisationen tolkar psykisk hälsa som att inneha och bevara ett 

välbefinnande. Sveriges kommuner och landsting ser däremot psykisk hälsa som ett tillstånd 

där personer känner att deras liv är meningsfullt, att de kan hantera de svårigheter de ställs 

inför i livet samt att de känner delaktighet i samhället (Pihlblad och Åberg, 2011). 

 

2.2.3 Barn, ungdomar och minderåriga 
 

Vi kommer emellanåt att benämna barn och ungdomar med det gemensamma begreppet 

minderåriga. Anledningen till detta är för att i vissa fall finns inte behovet av att skilja 
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begreppen barn och ungdomar åt. Med barn avser vi alla människor under 18 år 

(Barnkonventionen, 2014). För att tydliggöra när äldre barn över 15 år åsyftas används 

begreppet ungdomar.  

 

2.2.4 Risk- och skyddsfaktorer 
 

Den minderåriges utveckling och hälsa, kan komma att påverkas av så kallade riskfaktorer. 

Riskfaktorerna är oftast sammankopplade då det är sällan bara en faktor som ligger till grund 

för den minderåriges ohälsa (Lagerberg och Sundelin, 2000). Riskfaktorerna kan delas in i 

olika områden såsom faktorer som kan knytas an till den minderårige samt faktorer som kan 

hänföras till föräldrar och familjen. Dessa kan vara relationer mellan minderåriga och 

föräldrar, ensamstående föräldrar samt bristen på socialt nätverk (Ibid). Riskfaktorer kan även 

definieras som bestämningsfaktorer. De problem som uppstår är en påverkan av en så kallad 

händelsekedja, det vill säga de olika händelseförlopp som ligger till grund för problemet. 

Dock riktar fokuset sig på att få en klar och tydlig bild på dess sammanhängande kontext av 

det som har uppstått mellan individens ohälsoproblem och specifika bestämningsfaktorer 

(SOU, 2006). Lagerberg och Sundelin (2000) beskriver att skyddsfaktorer kan innebära att 

den minderårige känner sig omgiven av trygga familjeförhållanden eller ett stödjande socialt 

nätverk som består av vuxna inom skilda områden, såsom skolpersonal eller grannar. För att 

kunna påverka riskfaktorernas inverkan på den minderårige, är det skyddsfaktorernas uppgift 

att förändra riskfaktorernas inverkan. Genom skyddsfaktorernas närvaro så minimerar och 

motverkar det risken för den minderårige att drabbas av ett ogynnsamt händelseförlopp. Dock 

blir riskerna påtagligt större om skyddsfaktorernas påverkan uteblir i den minderåriges liv 

(Ibid).  

 

2.3 Det allmänna kunskapsläget 
 

En rapport utgiven av Folkhälsoguiden, skriven av Pihlblad och Åberg (2011) handlar om att 

främja barn och ungdomars psykiska hälsa. Syftet med rapporten är att visa genom insamlad 

kunskap vad som bör tänkas på i arbetet med barn och ungdomars psykiska hälsa. Rapporten 

beskriver hälsans bestämningsfaktorer, som barn och ungdomar kan påverkas positivt eller 

negativt utav. Bestämningsfaktorerna kan vara barn och ungdomars familj, sociala nätverket, 

kamrater men även organisationer kring den minderåriga som till exempel skola. Skolan är en 

central del i arbetet med den psykiska hälsan, då det är i denna miljö barn och ungdomar 



8 

 

utvecklas och ges möjlighet att samspela med omgivningen. Dock kan barn och ungdomar 

uppleva svårigheter inom skolan, då riskfaktorer såsom kränkning eller skolk kan påverka den 

psykiska hälsan. Minderåriga som är omgivna av en kärleksfull och stödjande familjemiljö 

ses som en viktig del för de minderårigas psykiska hälsa. Även de minderårigas 

kamratrelationer spelar en central roll för den psykiska hälsan. Forskningen betonar att 

relationens betydelse mellan ungdomen och föräldrarna är ännu viktigare under tonårstiden. 

De minderårigas familjemiljö kan ha en negativ påverkan till exempel om de växer upp i en 

miljö med familjekonflikter eller missbruk av alkohol och narkotika. Vid det förebyggande 

arbetet med barn är syftet att motverka riskfaktorerna. Det hälsofrämjande arbete syftar till att 

arbeta med skyddsfaktorerna och förstärka dessa (Ibid). 

 

En annan rapport från Folkhälsoguiden skriven av Forsell et al. (2009) tar upp åtgärder för att 

främja psykisk hälsa hos ungdomar. Syftet med rapporten är att lyfta fram information och 

vägledning om faktorer som berör ungdomars psykiska hälsa. En av dessa faktorer är 

relationen mellan ungdomen och dennes föräldrar. Ungdomar som samspelar och har byggt 

upp en god relation med sina föräldrar kan leda till att de finner det lättare att skapa relationer. 

Genom att ha en god relation med sina föräldrar minimerar detta risken för att drabbas av 

psykisk ohälsa. Dessa kan vara hälsotillstånd såsom nedstämdhet eller oro, men även 

utagerande problem. Skolan är en annan betydelsefull faktor som påverkar den psykiska 

hälsan hos barn och ungdomar. För att kunna främja en god hälsa hos minderåriga måste det 

finnas en samverkan och förståelse mellan minderåriga och skolhälsovården (Ibid).  

 

En rapport från Statens folkhälsoinstitut (2011) beskriver svenska skolbarns hälsovanor. Ett 

delsyfte i rapporten är att ge en bredare kunskap kring de omständigheter som är av betydelse 

för att barn ska kunna utveckla en god hälsa. Statens folkhälsoinstitut utför vart fjärde år en 

enkätundersökning där skolbarn i åldrarna 11, 13 och 15 deltar. Rapporten baseras på svenska 

skolbarns hälsovanor under åren 2009-2010. Enkäten som skolbarnen svarar på rymmer olika 

frågor om levnadsvanor, hälsa och barnens miljö. Resultaten tyder på att goda prestationer i 

skolan, att uppleva trivsel i skolan och ha en bra skolmiljö hör samman med att trivas med 

livet samt att inneha en bättre hälsa. Barn som upplever en bra skolmiljö får också bättre 

prestationer inom skolan men även en mindre risk att utsättas för psykiska problem. 

Följaktligen är barnets skolmiljö av stor vikt när det gäller dennes hälsa både i dagsläget och i 

framtiden (Ibid).  

 



9 

 

Skolverket, Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut (2004) gav gemensamt ut en rapport 

där syftet berörde betydelsen av att tänka övergripande inom kommun, stat och landsting vid 

åtgärder där minderårigas psykiska hälsa berörs. Rapporten tar upp hur viktiga åtgärderna för 

minderåriga är, både inom skolan, barn- och mödrahälsovården och förskolan. Rapporten 

betonar att varje beslut som rör minderåriga måste beakta vad dessa kan leda till både för den 

minderårige men även dennes föräldrar. Den psykiska hälsan hos minderåriga måste ses som 

en prioritering inom alla verksamheter som den minderårige kommer i kontakt med under sin 

uppväxt. Rapportens slutsatser visar att förebyggande av psykisk ohälsa i ett tidigt stadium 

besparar samhället kostnader. Vid förebyggande arbete i ett tidigt stadium är även chanserna 

större att problemet har en given lösning. Det är av stor vikt att både i dagsläget och i 

framtiden lägga mer fokus på de åtgärder som kan ge effekter under en lång tid (Ibid).  
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3 Teorianknytning 
 

I detta avsnitt presenteras studiens tre teoretiska ramverk som vidare kommer att användas 

som verktyg i analysen av primärdokumenten.  

3.1 Patogent perspektiv 
 

Det patogena synsättet bidrar till att fokuset inriktar sig på individens sjukdom som 

exempelvis psykosocial hälsotillstånd och finna ett svar till sjukdomens uppkomst. Det som 

kan orsaka det psykosociala hälsotillståndet såsom depression kan vara individens självinlärda 

tankesätt. Därmed kan dessa nämnda orsaksfaktorer även benämnas som riskfaktorer, även 

kallad för stressorer (Antonovsky, 2005). Det är dessa orsaksstressorer som i största möjliga 

mån ska hämmas och hindras. Det finns kroniska stressorer som kan definieras som ett 

tillstånd eller skeende som gör djupa intryck i en individs liv, såsom beständig känsla av att 

ha mist någonting eller någon. När en individ påverkas av en skilsmässa, mister en 

familjemedlem eller utökning av familjen, kan detta benämnas som en livshändelsestressor 

(Ibid). 

3.2 Salutogent perspektiv 
 

Aaron Antonovsky grundade det salutogena perspektivet under 1960- och 1970-talen. Han 

förespråkade att fokuset mer skulle inrikta sig på det salutogena perspektivet till skillnad från 

det patogena perspektivet (Lundgren och Persson, 2003). Det salutogena perspektivet syftar 

på att studera orsaken bakom varför vissa individer trots svåra omständigheter ändå lyckas 

behålla en god hälsa. Detta perspektiv lägger vikt vid de omständigheter som leder till hälsa 

till skillnad från det patogena perspektivet som studerar omständigheter som bidrar till ohälsa. 

Genom att tänka utifrån ett salutogent synsätt är människans svårigheter i livet och dess 

hanterbarhet viktigare än att lägga tyngden på själva ohälsan (Tamm, 2012). Synsättet skiljer 

sig från det patogena på så vis att frågan inriktar sig på hur en del individer har en tendens att 

återgå mot en frisk hälsa oberoende på den situation som individen befinner sig i. Antonovsky 

vidareutvecklade utifrån det salutogena perspektivet en modell vid namn KASAM, något som 

diskuteras härnäst (Antonovsky, 2005).  
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3.3 KASAM 
 

Aaron Antonovsky (2005) har definierat KASAM på följande sätt:  

 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens 

inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som 

krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) 

dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang (Antonovsky, 2005 s. 46).  

 

Modellen KASAM står för känsla av sammanhang och består av tre viktiga begrepp: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Människor som innehar en hög grad av dessa 

tre centrala begrepp innehar en hög nivå av KASAM (Antonovsky, 2005).  

 

Begriplighet kan definieras genom hur individen hanterar händelser i livet. En individ som i 

hög grad begriper de problem hon möter, kan konfrontera dessa händelser genom att hon kan 

använda sig av en tydlig struktur, enhetlighet och organiserat förhållningssätt. Individen ser 

på händelser, som något som denne kan ta itu med och korrigera. För de individer som har en 

låg begriplighet blir händelser ostrukturerade, kaosartade och obegripliga (Ibid).  

 

Hanterbarhet står för hur individer handskas med svårigheter. En person som har hög 

hanterbarhet möter de krav som ställs på denne med hjälp av hennes resurser. Resurserna kan 

framkomma av vad individen själv är kapabel till eller de resurser som finns i omgivningen 

såsom familj, vänner och arbetskamrater. Denna person ser inte sig själv som ett offer för 

händelsen som inträffat i dennes liv, utan förlitar sig på att det går att hantera och något som 

kan åtgärdas (Ibid).  

 

Meningsfullhet, även kallad för motivationskomponenten menar hur individer ser på livet och 

dess meningsfullhet. Individer som ser en hög grad av meningsfullhet med sitt liv möter 

händelser och problem med intresse, tillgivenhet och inte minst energi. Denna individ 

undviker inte att ta itu med händelsen, utan konfronterar den (Ibid). 

 

Antonovsky menade att alla individer innehar olika tillgångar som innebär att vi kan hantera 

stressiga situationer. Dessa tillgångar kan exempelvis vara att känna tillhörighet till en kultur, 

känna styrka inom sig själv eller att känna ett stöd från sitt sociala nätverk. En persons 

KASAM kan enligt Antonovsky förändras över tid, då främst under en individs första trettio 
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år i livet. Därefter kan KASAM bli mindre eller hållas på en oföränderlig nivå. För att förstå 

sociala problem kan KASAM användas som en hjälp, då den individ som finner det enkelt att 

uppleva begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet i sitt liv också kan hantera de problem 

som kan uppstå i livet på ett bra sätt (Meeuwisse et al., 2006).  
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4 Metod 
 

I detta avsnitt presenteras valet av studiens forskningsdesign samt den vetenskapsfilosofiska 

grunddesignen redogörs. Vidare presenteras studiens metod för litteratursökning och urval 

samt studiens trovärdighet följt av etiska ställningstaganden. Slutligen presenteras studiens 13 

primärdokument i ett tabellschema.  

 

4.1 Forskningsdesign 
 

Grundtanken med studien är att kunna få en allmän helhetssyn av barn och ungdomars 

psykiska hälsa, och genom att använda en kunskapsöversikt som forskningsmetod blir 

helhetstänkandet genomförbart. Vi ser detta helhetstänkandet som en fördel med studiens 

valda metod eftersom vi då får möjligheten att införskaffa oss en bred kunskap inom vårt 

ämnesområde. Enligt Bildtgård och Tielman - Lindberg (2008) är syftet med en 

kunskapsöversikt att få en inblick och helhetssyn av det som har framställts inom ett 

avgränsat ämnesområde. I en kunskapsöversikt är det primära och väsentliga att inrikta sig på 

tidigare forskningskonklusioner gällande det valda forskningsämnet, i vårt fall den 

minderårigas psykiska hälsa. Sedan utgår forskaren utifrån detta och sammanställer det valda 

studierna för att kunna besvara sin studies syfte och frågeställningar (Ibid). Backman (2008) 

belyser hur kunskapsöversikter har fått en mer framträdande roll i dagens samhälle. Det ökade 

behovet av översikter idag beror på all den kunskap som hela tiden växer. En översikt bör 

bringa tydlighet och hitta lösningar, och den bör även svara på den fråga som ställts samt 

kännas enkel och inneha struktur (Ibid). Vid presentationen av primärdokumenten kommer en 

tabell att finnas för att bringa struktur över kunskapsöversikten.  

 

En kunskapsöversikt kan även innehålla vissa svagheter. Svagheterna kan enligt Forsberg och 

Wengström (2013) vara att mängden aktuell forskning kan vara svår att finna eller om 

forskaren gör ett sållande urval som stämmer överens med forskarens synvinkel. Ytterligare 

en svaghet är att forskare inom ett specifikt område kan ha väldigt skilda uppfattningar om 

resultatet. En kunskapsöversikt som saknar systematiskt struktur kan ses som opålitlig. För att 

i bästa mån undvika att vår kunskapsöversikt ska sakna systematisk struktur och anses 

opålitlig har vi valt att följa riktlinjer som brukar användas vid systematiska litteraturstudier. 

Dessa riktlinjer kan vara tydliga frågeställningar, redovisning av de direktiv och metoder som 

använts i söknings- och urvalsprocessen. Det är även viktigt att vår studie innefattas av 
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passande studier och att oväsentliga studier har sållats bort. Ytterligare en riktlinje är att alla 

insamlade studier anses vetenskapliga (Forsberg och Wengström, 2013). Även om vår studie 

inte är en systematisk litteraturstudie anser vi att de ovanstående riktlinjerna kan tillämpas i 

kunskapsöversikten.  

 

4.2 Vetenskapsfilosofisk design 
 

I vår kunskapsöversikt kommer en hermeneutisk tolkning användas vid tolkningen av de 

valda studierna. Sohlberg och Sohlberg (2009) beskriver att ordet hermeneutik härstammar 

från grekiskans hermene´vein som betyder: tolka. Inom hermeneutiken ses förståelsen av mer 

vikt än att förklara, det vill säga förståelsen av en text (Ibid). Vår studie baseras på att 

införskaffa sig en förståelse av de studerade vetenskapliga artiklarnas textinnehåll. Den 

hermeneutiska cirkeln baseras på de tolkningar som görs av textens innehåll. En texts innehåll 

framkommer genom att textens delar jämförs med förståelsen av texten som helhet (Larsson 

et al., 2005). Vid tolkningen av våra tre teman kommer den hermeneutiska cirkeln att 

användas. Våra teman kommer dels tolkas enskilt med hjälp av våra teorier, men de kommer 

även att tolkas som helhet. I vår studie kommer delanalyser att utföras efter varje tema, och då 

har primärdokumenten tolkats beroende på vilket tema de tillhört. I diskussionsavsnittet har 

våra tre teman sammanfattats i en helhetsanalys. 

 

4.3 Metod för litteratursökning och urval 
 

Vid vår sökning av vetenskapliga artiklar så användes följande databaser: ProQuest, 

PsycINFO, ERIC ProQuest, Social services abstract och sociological abstracts, som finns 

tillgängliga via Högskolan i Gävles bibliotek. Även Socialstyrelsens databas har använts vid 

sökningen. Larsson (2005) menar att en kombinationssökning oftast är nödvändig när 

forskaren ska hitta den viktigaste informationen kring det valda ämnet. I en 

kombinationssökning används orden och, inte respektive eller, för att därmed kunna finna 

artiklar som belyser en eller flera olika termer eller för att exkludera artiklar med en viss term. 

Eftersom vi använde oss av internationella databaser i vår sökning användes engelskans ord 

AND istället för svenskans ord och. Ordet AND ska skrivas med stora bokstäver vid 

sökningen (Ibid). Enligt Backman (2008) visar varje sökprogram antalet sökträffar vid en 

sökning, och dessa sökträffar förser forskaren med viktig information i fall sökningen är för 

omfattande och bör begränsas. I de fall under sökprocessens gång då vi känt att sökningen 
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gett ett allt för omfattande antal sökträffar, har vi försökt ändra något sökord för att få mindre 

antal sökträffar.  

 

I databasen ProQuest valdes sökorden Children´s mental health risk factors AND family som 

gav 7691 sökträffar. Sökorden Risk AND protective factors in adolescents (7243), Risk and 

protective factors in young children´s (2950) samt Parent child relationship AND family 

structure (479). I databasen ERIC ProQuest användes sökorden riskfactor AND school (2563) 

samt protective factor AND school (562). I databasen PsycINFO användes sökorden 

riskfactor AND school (5169), protective factor AND school (4310), risk factor AND 

adolescent mental health (3522) samt protective factor AND social networks (266). I 

Socialstyrelsens databas användes psykisk ohälsa hos barn (156) som sökord. När våra data 

valdes ut utgick vi från de titlar som ansågs vara passande för studiens frågeställningar och 

våra valda teman. När vi sökte efter material i de olika databaserna valdes endast artiklar som 

var peer-reviewed, med det menas att artiklarna är noga undersökta och granskade av andra 

forskare inom ämnet, och därmed anses artiklarna vara vetenskapliga (Muntlig 

kommunikation Tanja Donner bibliotekarie 2/9-13). Sedan gick urvalet vidare till att vi läste 

artiklarna med de titlar som ansågs vara passande och läste abstracten. Vi valde att göra en 

avgränsning där de vetenskapliga artiklarna skulle ingå inom en tidsperiod på tio år, mellan 

2002-2012. Anledningen till denna avgränsning var för att den tidigare forskningen inom vårt 

område var så pass omfattande att en avgränsning krävdes. Våra artiklar baseras på aktuell 

och relevant forskning vilket vi anser nödvändigt då forskning kontinuerligt förändras över 

tid.  

 

Var och en av de vetenskapliga artiklar som valdes hade som syfte att beröra våra teman 

såsom risk- och skyddsfaktorer inom omgivningsfaktorerna familj, skola och socialt nätverk. 

På grund av den stora mängd sökträffar som uppkom under sökningarna har en väldigt stor 

del av alla dessa vetenskapliga artiklar fått valts bort. Avgränsningen av vissa artiklar har 

baserat sig på att artiklarna inte inriktat sig tillräckligt mycket på studiens olika teman. Vid 

urvalet i sökprocessen lästes och jämfördes artiklars abstract med vår studies syfte och 

frågeställningar, och de artiklar med de abstract som inte kändes användbara valdes bort. 
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4.4 Studiens trovärdighet 
 

För att undvika att vår kunskapsöversikt anses opålitlig har vi under processens gång haft 

riktlinjerna för en systematisk litteraturstudie i åtanke och tillämpat dem i studien (Forsberg 

och Wengström, 2013). Riktlinjerna har tillämpats genom att noggrannhet och struktur har 

använts i vår studie genom en tydlig forskningsfråga, en redogörelse för hur vi gått tillväga 

vid sökning och urval av forskningslitteratur har funnits, samt att våra primärdokument anses 

vetenskapliga och att irrelevanta studier har valts bort. Primärdokumenten har strukturerats 

upp i en tabell vilket även bidrar till att kunskapsöversikten får struktur. Enligt Kvale (1997) 

står validitet för giltighet och för huruvida ens valda metod verkligen studerar vad den är 

avsedd att studera. Validitetsbegreppet har följt oss under processens gång vid studiens alla 

moment. Vi har noggrant valt ut artiklar och litteratur som kan kopplas till syftet och 

frågeställningarna med studien. Genom att läsa abstracten av artiklarna har vi kunnat bedöma 

om dessa överensstämt med vad vi avsett att undersöka. I Svensson (1996) benämns 

validitetsbegreppet enligt Kvale såtillvida att giltigheten av en studies centrala delar såsom 

analys och metod ska granskas. Studien ska även innehålla empiriskt stöd och en sannolik 

tolkning. I vår studie har vi granskat giltigheten av våra delanalyser, helhetsanalysen men 

även vår valda metod. Vi har också med hjälp av primärdokumentens utvalda citat utfört en 

trovärdig tolkning av varje enskilt tema följt av en tolkning av de tre temana tillsammans, 

med andra ord har texterna tolkats med hjälp av den hermeneutiska cirkeln. Genom att i vår 

resultatdel använda beskrivande citat menar Larsson (2005) att validiteten stärkts. 

 

Begreppet reliabilitet står för att samma resultat ska framkomma vid olika mättillfällen. 

Reliabilitet kan sammankopplas med begrepp såsom tillförlitlighet och reproducerbarhet. 

Tillförlitlighet kan förklaras genom att en studie inte innehåller några slumpmässiga fel, 

medan reproducerbarhet innebär att om en studie utförs vid flera olika tillfällen ska den leda 

till samma resultat (Forsberg och Wengström, 2008). Om läsaren av denna studie skulle 

genomföra samma studie genom att använda våra sökord och databaser, tänker vi att denne 

skulle komma fram till ett likartat resultat på vår forskningsfråga. Vi anser att studien inte bör 

ha några slumpmässiga fel då vi varit noggranna med att förklara tillvägagångssättet i 

studiens olika delar. Varje avsnitt har följts av en förklaring av vad varje avsnitt kommer att 

innefatta, detta för att läsaren enklare ska kunna följa vår tankegång. På grund av den stora 

mängd sökträffar som uppkom i sökningsprocessen är vi väl medvetna om att uppsatsens 

trovärdighet kan ha påverkats i viss utsträckning. Eftersom ett fåtal artiklar valdes utifrån en 
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stor mängd artiklar, kan detta därför ha inverkat på studiens resultat.  

 

4.5 Etiska ställningstaganden 
 

Forsberg och Wengström (2008) menar att forskare som skriver litteraturstudier bör fundera 

kring forskningsetiska frågor. Plagiat hos forskarna och att använda sig av feltolkningar av 

texter är några av de etiska aspekter som forskaren ska undvika. Forskarna ska även tänka på 

att presentera samtliga av de valda artiklarna i studien, och förvara dessa artiklar säkert inom 

en tioårsperiod. Studiens resultat bör innehålla både de artiklar som stämmer överens med 

undersökarnas ståndpunkt och de artiklar som inte gör det. Att bara återge de artiklar som 

överensstämmer med ens egen ståndpunkt är oetiskt. I vår studie har vi tagit till oss dessa 

forskningsetiska frågor såtillvida att vi ville påbörja studien med ett neutralt och öppet 

förhållningssätt, för att kunna hitta en bredd av artiklar och forskning. Vi har i möjligaste mån 

försökt undvika att våra synpunkter leder oss till artiklar som står för likartade synpunkter. 

För att undvika att göra feltolkningar av tidigare forskning har vi kontinuerligt kontrollerat att 

textens innehåll inte har förvrängts (Forsberg och Wengström, 2008). 

 

4.6 Primärdokumenten 
 

Tabell 1 & 2. Litteraturöversikt över risk- och skyddsfaktorer för barns psykiska hälsa 

gällande omgivningsfaktorerna familj, skola och socialt nätverk.  

(Tiare Bermudez och Viola Monié) 

 

Tabell 1. Litteraturöversikt riskfaktorer 

 

         Familj Skola Socialt nätverk 

 1. Wille, Bettge, 

Ravens, Sieberer 

(2008) 

5. Lohre (2012) 

 

10. Witvliet, 

Brendgren van Lier, 

Koot, Vitaro (2010) 

 

Riskfaktorer 
2. Leon (2012) 

 

6. Herman, Reinke, 

Lambert, Ialongo 

(2008) 

11. Jones, Schinka, 

van Dulmen, 

Bossarte, Swahn 

(2011) 

 3. Repetti, Taylor, 

Seeman (2002) 
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Tabell 2. Litteraturöversikt skyddsfaktorer 

 

         Familj Skola Socialt nätverk 

 1. Wille, Bettge, 

Ravens, Sieberer 

(2008) 

5. Lohre (2012) 

 

12. Baskin, 

Wampold, Quintana, 

Enright (2010) 

 

 

 

 

Skyddsfaktorer 

2. Leon (2012) 

 

7. Hall-Lande, 

Eisenberg, 

Christensen, 

Neumark-Sztainer 

(2007) 

13. Ochieng (2011) 

 4. Fosco, Stormshak, 

Dishion, Winter 

(2012) 

8. Stadler, Feifel, 

Rohrmann, 

Vermeiren, Poustka 

(2010) 

 

  9. Socialstyrelsen 

(2009) 

 

 

 

4.6.1 Familj 
 

1. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka och redovisa de olika bestämningsfaktorer 

såsom risk- och skyddsfaktorer på ett ogynnsamt eller gynnsamt sätt kunde påverka 

minderårigas psykiska hälsa och dess utveckling. Metod: Studien undersökte 2863 familjer 

och deras barn och ungdomar mellan 7-17 år i Tyskland, där de fick svara på ett frågeformulär 

om risk- och skyddsfaktorer. Resultat: Resultaten visade att den psykiska hälsan hos de 

minderåriga kunde påverkas negativt om dessa växte upp i ett familjeklimat med riskfaktorer 

såsom föräldrar med psykisk sjukdom. En minderårig som var omringad av ett flertal 

riskfaktorer, bidrog det till att den psykiska ohälsan i dennes liv eskalerades. Resultaten 

visade dock att familjeskyddsfaktorer såsom en stödjande förälder, tenderade att minimera 

risken för att utveckla psykisk ohälsa. Detta påvisades speciellt i de fall där den minderårige 

hade ett lägre antal riskfaktorer kring sig.  

 

2. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur föräldrarnas skilsmässa kunde påverka 

barnets utveckling samt undersöka de olika risk- och skyddsfaktorer som kunde påverka 

barnets mående och anpassning till den nya familjesituationen. Metod: Den metod som 

användes var en litteraturstudie av tidigare forskning om ämnet. Resultat: De slutsatser som 

studien kom fram till var att en skilsmässa kan komma att påverka barnet genom direkta eller 

framtida negativa effekter för dennes utveckling. Trots detta kan eventuell problematik hos 
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barnet minimeras om barnet har en stödjande familj.  

 

3. Syfte: Syftet med studien baserades på att beskriva olika faktorer hos familjer som 

påverkade minderårigas psykiska hälsa. Metod: Den metod som användes var en 

litteraturstudie av tidigare forskning inom ämnet. Resultat: Resultaten visade att riskfaktorer 

såsom familjekonflikter kunde påverka och skapa sårbarheter hos minderåriga. Detta kunde i 

sin tur skapa rubbningar i deras psykosociala funktion såsom bearbetning av känslor eller den 

sociala förmågan. I familjemiljöerna som de minderåriga växte upp i fanns många av svaren 

till de olika hälsotillstånd, både psykiskt och fysiskt hos de minderåriga. 

 

4. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka huruvida föräldrarnas tillsyn över sina 

barn kunde påverka barnens utveckling av beteendeproblematik men även undersöka 

betydelsen av familjerelationen såsom mor, far och syskon. Metod: Studien undersökte 593 

barn som gick i sjätte klass i tre olika skolor i en stad i Pacific Nortwest, som de följde till 

åttonde klass. Barnen och deras föräldrar besvarade enkätformulär med olika frågor. Resultat: 

Resultaten visade att de barn som får tillsyn av sina föräldrar samt känner samhörighet med 

sina föräldrar och främst med fadern, tenderade att minimera risken att utveckla ett 

problematisk beteende.  

 

4.6.2 Skola 
 

5. Syfte: Studien baserade sig på att mäta påföljderna av ensamhet hos eleverna. Metod: 

Artikeln byggde på metoden tvärsnittstudie som har utförts på fem skolor i Norge med 419 

barn som deltagare. Resultat: De resultat som studien kom fram till var att ensamhet och dess 

ohälsosamma följder måste uppmärksammas mera, samt att ensamhet hos minderåriga kan ses 

som en riskfaktor för att utveckla psykisk ohälsa. Studier om minderårigas känsla av 

gemenskap till skolan tydde på att de minderåriga som känner en samhörighet med sin skola 

upplevde också mindre känslor av ensamhet.  

 

6. Syfte: Syftet med studien var att undersöka om svag akademisk kompetens hos barn i 

början av skolåren kunde ses som en riskfaktor att utveckla depression under senare skolgång. 

Med svag akademisk kompetens åsyftas barn som innehar inlärningsproblem, brister i social 

kompetens, uppförandeproblem eller uppmärksamhetsproblem. Metod: Longitudinella studier 

baserade på 678 afroamerikanska skolbarn vid Baltimores offentliga grundskolor. Resultat: 
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Studiens resultat visade att om ett barn innehar någon form av svag akademisk kompetens 

betydde det att barnets känslomässiga mående kunde påverkas negativt både i nuläget och i 

framtiden.  

 

7. Syfte: Studerandet av relationerna mellan psykisk hälsa, skyddsfaktorer och social isolering 

hos ungdomar var det som stod i fokus i studien. Metod: Metoden som användes i studien var 

en kvantitativ studie med 4746 ungdomar som deltog. Studien genomfördes i 31 högstadie- 

och gymnasieskolor i Mellanvästern. Resultat: Resultatet i studien visade bland annat att trots 

att tonårspojkarnas skyddsfaktor till stor del bestod av den samhörighet denne upplevde inför 

familjen, så var samhörighet till skolan en väldigt vanlig skyddsfaktor för dem. Resultatet 

tydde på en könsskillnad där tonårspojkar upplevde skyddet av samhörighet med skola i högre 

grad än tonårsflickorna, medan tonårsflickorna var i större behov av relationer såsom familjen 

för att känna sig skyddade.  

 

8. Syfte: Att studera följderna och uppkomsten av mobbning bland skolkamrater var syftet 

med studien, och att på så vis studera psykiska hälsoproblem. Metod: Den kvantitativa 

studien utfördes på 968 studenter mellan 11 och 18 år. Platsen för studien var Frankfurt i 

Tyskland, där sju gymnasieskolor deltog. Resultat: Studiens resultat visade att skyddande 

faktorer för barnen och ungdomarna ansågs vara både stödet eleverna kände från skolan men 

även från föräldrar. Dessa två skyddsfaktorer kan samspela och hjälpa barnen och 

ungdomarna från att inte uppleva mobbning från skolkamrater. Studiens resultat påvisade 

bland annat att de barn och ungdomar som känt sig kränkta av skolkamrater genom 

mobbning, riskerade att uppleva psykiska problem. Resultatet uppvisade även att barn (främst 

flickor) upplevde att föräldrastödet var väldigt viktigt vid lindrandet av känslor av kränkande 

behandling från skolkamrater, medan stödet från skolan ansågs mer viktigt hos ungdomar på 

gymnasiet.  

 

9. Syfte: Syftet med undersökningen var att få en bild av de arbetssätt som används för att 

finna och vidta åtgärder vid psykisk ohälsa, i grund – och gymnasieskolan. Metod: 

Socialstyrelsen fick år 2007 uppgiften av Regeringen att starta ett utvecklingscentrum för 

barns psykiska hälsa (UPP-centrum). UPP-centrum använde sig av kvantitativ metod i 

studien, och ett antal grundskolor och gymnasieskolor i Sverige deltog. Frågorna i enkäten 

baserade sig bland annat på vad det finns för metoder inom skolan för att i god tid upptäcka 

de barn och ungdomar som ligger i riskzonen att få psykisk ohälsa. Resultat: Studiens resultat 
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visade att vid upptäckt av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar så vidtar skolan bland annat 

åtgärden att ta hjälp av elevhälsan på respektive skola. Elevhälsan består vanligtvis av ett 

team där kurator, skolsköterska och skolpsykolog ingår. Resultatet påvisade att skolan bär ett 

stort ansvar när det gäller att upptäcka psykisk ohälsa så tidigt som möjligt samt att förespråka 

en god hälsa hos barn och ungdomar. Resultatet visade även att eftersom skolan ses som en 

myndighet som har en sådan varaktig kontakt med minderåriga så måste skolans funktion bli 

mer tydlig när det gäller det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa. Skolan ansågs också i 

behov av ytterligare lärdomar om den psykiska hälsan hos minderåriga och om vilka 

arbetssätt som skolan kan vidta för att kunna tyda tidiga symtom på psykisk ohälsa. 

 

4.6.3 Socialt nätverk 
 

10. Syfte: Studien bestod av studerandet om barn som var isolerade från kamratgrupperna 

hade en större risk att utveckla symtom på depression. Metod: Metoden bestod av en 

longitudinell studie av 310 barn boendes i Kanada. Barnens medelålder var 11 år och 53 

procent av barnen som deltog i studien var pojkar. Studien pågick under en treårsperiod där 

barnen studerades till och med att de uppnådde en ålder av 14 år. Resultat: Studiens resultat 

påvisade att barn som känner sig isolerade från kamratgrupperna kan ses om en riskfaktor rent 

socialt och kan i många fall leda till att barnen uppvisar tecken på depression. 

 

11. Syfte: Studiens syfte var att undersöka huruvida ensamhet hos barn hade ett samband med 

självskadebeteende och självmordstankar under tonåren. Metod: I denna studie inhämtades 

information från 889 deltagare, både barn och familjer från National Institute of Child Health 

and Human Development, en studie av tidig barnomsorg från olika städer i USA. De data som 

användes till den nuvarande studien var från barn som gick från tredje till sjätte klass samt 15- 

åringar. Resultat: Resultaten visade att ensamhet ökade risken för självskadebeteende och 

självmordstankar hos unga under tonåren, dock indirekt med andra ohälsofrämjande tillstånd 

såsom beteendeproblem och depression.   

 

12. Syfte: Studien utredde huruvida samhörighet kan ses som en skyddsfaktor för att eleven 

ska undvika att känna känslor av depression och ensamhet. Metod: Metoden bestod av en 

kvantitativ studie där 294 elever från ett högstadium i San Fransisco ingick. Resultat: Det 

som studien visade var att barnens sociala miljö har betydelse för deras utveckling. 

Samhörighet kan ses som en betydelsefull del för förståelsen av förhållandet mellan mental 
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och social hälsa. Studien visade även att om barnen innehar goda relationer som innefattar en 

känsla av samhörighet, kan de bli mer tåliga och stå emot negativ fara. Barn som kände 

mycket samhörighet i sina liv upplevde också mindre symtom på depression. 

 

13. Syfte: Under de intervjutillfällen som hölls i studien ville forskaren finna svar på 

intervjupersonernas åsikter kring om det fanns några motstånd i deras liv som förhindrade 

välbefinnande. Det undersöktes också om det fanns vissa faktorer som bidrog till ett gott 

välbefinnande hos individen. Metod: Metoden grundar sig på en kvalitativ studie utförd i 

England med afro-karibiska ungdomar och deras familjer. Intervjuerna berörde frågor kring 

dessa personers erfarenheter och tankar gällande betydelsen av ett socialt nätverk, anhöriga 

och grannar för att främja en god hälsa. Resultat: Studiens resultat tydde på att om en person 

upplever gemenskap med sitt sociala nätverk i form av släktingar, så bidrog det till en god 

hälsa hos personen. Det sociala nätverket kunde ses som en skyddande faktor för att främja 

välmående. 
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5 Resultatredovisning och analys av empiri 
 

I detta avsnitt kommer primärdokumentens resultat redovisas utifrån våra tre valda teman. 

Efter varje enskilt tema redogörs en delanalys utifrån studiens teoretiska ramverk. Vidare 

presenteras en helhetsanalys samt en avslutande diskussion följt av förslag till fortsatt 

forskning.  

 

5.1 Tema 1 Familj 
 

Familjen har en viktig roll för den minderåriges hälsa och utveckling. I vår studie benämns 

olika faktorer inom familjen som antingen kan vara en riskfaktor eller skyddsfaktor för den 

minderåriges välbefinnande. Studien (Wille et al., 2008) hade som syfte att undersöka och 

betona olika risk- och skyddsfaktorer som påverkar minderårigas psykiska hälsa och 

utveckling. De resultat som studien kom fram till var att minderåriga som växer upp med 

föräldrar med mentala problem eller i ett konfliktfyllt hem kan bidra till att den psykiska 

hälsan hos den minderårige påverkas negativt: ”(…) a mental disorder in a parent or growing 

up with a single or step-parent enhances the risk of mental health problems in the child. A 

particularly high impact on mental health was observed for conflicts in the family and 

parental strain” (Wille et al., 2008, s. 143).  

 

Dock visar studiens resultat att skyddsfaktorer såsom föräldrastöd, ett gott familjeklimat inom 

familjen och en god relation mellan den minderårige och föräldrarna har möjlighet att 

minimera risken för att den minderårige ska utveckla psykisk ohälsa: “Familial resources such 

as parental support (…) good family climate or cohesion are also discussed as important 

resources (...) Supportive parenting and a positive parent–adolescent relationship are 

associated with lower levels of depression (...)” (Wille et al., 2008, s. 134).  

 

En annan studie (Leon, 2012) undersökte risk- och skyddsfaktorer och huruvida barnens 

föräldrars skilsmässa kunde påverka barnets utveckling. Några av de slutsatser som studien 

kom fram till var att riskfaktorer såsom frånskilda föräldrar med mycket aggression 

sinsemellan hade en sammankoppling med ökade problem för de yngre barnen såsom 

aggressionsproblem och skuldkänslor. Några av de skyddsfaktorer som kan hjälpa barnen att 

anpassa sig till den nya situationen som uppkommer efter en skilsmässa är att föräldrarna 

stödjer och integrerar med sina barn, minimera konflikterna sinsemellan föräldrarna och att 

föräldrarna ger den trygghet till barnet som behövs vid bostadsväxlingen: 
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(…) greater hostility between divorced parents was associated with more problems for young children 

(Leon, 2012, s. 265). (...) parenting quality is a key factor influencing children’s adjustment to 

divorce (...) to have positive, supportive interactions with their child, reduce interparental conflict, 

improve their own emotional well-being, provide their child with cognitive stimulation, and provide 

reassurance surrounding transitions between parents’ homes will benefit young children (Leon, 2012, 

s. 268).  

 

En studie (Repetti et al., 2002) berörde riskfaktorer och minderårigas hälsa. Studien hade som 

syfte att beskriva olika riskfaktorer såsom ilska och konflikter inom familjen, men även 

saknad av föräldrars involvering och tillsyn över de minderåriga och hur det kan påverka 

deras psykiska hälsa negativt: ”Families characterized by high levels of conflict, aggression, 

and hostility are often lacking in acceptance, warmth, and support (…) a lack of parental 

availability for, involvement in, and supervision of child activities; a lack of cohesiveness, 

warmth, and support within the family” (Repetti et al., 2002, s. 332).  

 

Studien (Repetti et al., 2002) visade resultatet att minderåriga som växer upp med riskfaktorer 

såsom våld i hemmet och med fientliga föräldrar kan skapa sårbarheter såsom depressions- 

och ångesttillstånd eller självmordstankar hos minderåriga som kan bidra till att det kan bli 

negativa rubbningar i deras psykosociala funktion:  

 

(…) living with irritable and quarreling parents to being exposed to violence and abuse at home show 

associations with mental and physical health problems in childhood, with lasting effects into the adult 

years…overt conflict and aggression in the family are associated both crosssectionally and 

prospectively with an increased risk for a wide variety of emotional and behavioral problems in 

children, including aggression (…) anxiety, depression, and suicide (Repetti et al., 2002, s. 331).  

 

Studien (Fosco et al., 2012) berörde familjeförhållanden och hur barn som känner 

samhörighet med föräldrarna är benägna att fråga om råd i problemsituationer. Föräldrar som 

har tillsyn över barnet och håller sig informerade om vad denne gör kan förhindra att barnet 

utvecklar ett problembeteende: 

 

Relationships with parents are a key factor in youths’ development. Youths who feel close to their 

caregivers tend to value their opinions more highly and are more likely to seek guidance for difficult 

situations (…) parents who stay informed about their child’s activities, attend to their child’s behavior, 

and structure their child’s environment have children with better outcomes (Fosco et al., 2012, s. 

203).  
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Studien (Fosco et al., 2012) visade resultatet att samhörigheten mellan föräldern och barnet 

minimerar risken att barnet i det långa loppet utvecklar problematiska beteenden såsom 

depression, självmordstankar:: “Parent–youth connectedness (…) to decreased risk for a host 

of problems such as substance use, depression, bullying, early sexual relations, and suicide 

attempts, and it is associated with increased youth success” (Fosco et al., 2012, s. 203). 

 

5.1.1 Delanalys Familj  
 

Som tidigare nämnts är den minderåriges familj en viktig bestämningsfaktor gällande den 

psykiska hälsan (Pihlblad och Åberg, 2011). En minderårig som växer upp i en miljö med 

familjekonflikter eller en minderårig som växer upp i ett gott och tryggt familjeklimat har en 

stor betydelse för den psykiska hälsans utveckling (Ibid). Båda studierna (Wille et al., 2008) 

och (Repetti et al., 2002) uppvisade liknande riskfaktorer som kan påverka den psykiska 

hälsan hos den minderårige där familjekonflikter och psykisk sjukdom hos föräldrarna ansågs 

vara en ökad risk för den minderårige att utveckla psykisk ohälsa. Riskfaktorer kan kopplas 

samman med det patogena synsättet där riskfaktorer kan benämnas som orsaksfaktorer även 

kallad för stressorer (Antonovsky, 2005). Antonovsky benämner kroniska stressorer såsom 

”en livssituation, ett tillstånd eller en egenskap som väsentligen karakteriserar en persons liv” 

(Antonovsky, 2005, s. 58). Detta kan stämma överens med vad studierna (Wille et al., 2008) 

och (Repetti et al., 2002) uppvisade om de riskfaktorer som finns kring minderårigas 

hemmiljö och blir därmed en del av deras livssituation som de måste handskas med och som i 

sin tur påverkar deras välmående. Studien (Leon, 2012) benämner skilsmässa som en 

riskfaktor för barnet och hur deras psykiska hälsa kan påverkas negativt utav att barnet blir 

involverad i de konflikter som kan uppstå i en skilsmässa. Detta kan kopplas samman med 

både livshändelstressorer som kan vara när människor får uppleva livshändelser såsom 

skilsmässa (Antonovsky, 2005). Men det kan även sammankopplas till kroniska stressorer 

som tidigare nämnts. Vi anser att eftersom en skilsmässa är en händelse som inträffar i 

familjen och som i sin tur kan påverka barnet negativt, är detta en omvälvande livshändelse 

som barnet får uppleva. Denna händelse är även en kronisk stressor då de konflikter som kan 

uppstå mellan föräldrarna kan bli en omvälvande och påfrestande livssituation för barnet och 

dennes psykiska hälsa. 
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För att kunna minimera risken för att barn och ungdomar ska utveckla psykisk ohälsa är 

skyddsfaktorer av betydande vikt i arbetet att motverka att barn och ungdomar drabbas av ett 

ogynnsamt händelseförlopp (Lagerberg och Sundelin, 2000). Minderåriga som har en god 

relation med sina föräldrar och integrerar med dem kan vara en viktig komponent och åtgärd i 

främjandet av psykisk hälsa (Forsell et al., 2009). Studierna (Wille et al., 2008) och (Repetti 

et al., 2002) visade hur relationen till sina föräldrar ses som en betydelsefull skyddsfaktor för 

den psykiska hälsan hos den minderårige för att denne inte ska utveckla problematiska 

beteenden såsom depression ”Supportive parenting and a positive parent–adolescent 

relationship are associated with lower levels of depression (...)” (Wille et al., 2008, s. 134). 

Dessa skyddsfaktorer kan kopplas samman med KASAM som står för känsla av sammanhang 

som är en vidareutveckling av det salutogena synsättet (Antonovsky, 2005). KASAM står för 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Att uppleva en hög nivå av dessa tre begrepp 

innebär en hög grad av KASAM (Ibid). Vi anser att familjen är en viktig komponent för att 

barnet skall kunna utveckla en hög känsla av sammanhang, något som vi anser kan gynna 

deras utveckling och psykiska hälsa. Om barnet har ett gynnsamt familjestöd och där det finns 

en god samhörighet sinsemellan barnet och föräldrarna kan detta bidra till att barnet lär sig att 

begripa och hantera påfrestande situationer. Studien (Leon, 2012) benämner hur föräldrar ska 

agera och hantera gällande barnets psykiska hälsa under en skilsmässa till exempel ”positive, 

supportive interactions with their child…provide their child with cognitive stimulation (…)” 

(Leon, 2012, s. 268). Detta är något som kan ha en stor betydelse för barnet, att ha upplevt en 

påfrestande situation med skilsmässa i familjen, men ändå fått det stöd och kärlek som de har 

behövt under den svåra tiden. Något som vi anser kan vara en viktig faktor för framtida 

händelser är att barnet skall kunna veta och känna att de har trygga familjeresurser, för att 

kunna hantera olika påfrestande situationer som till exempel att de ” upplever att det står 

resurser till ens förfogande, med hjälp av vilka man kan möta de krav som ställs av de stimuli 

som man bombarderas av… som kontrolleras av behöriga andra – ens make eller hustru, 

vänner, kollegor (…)” (Antonovsky, 2005, s. 45). Det är även viktigt att individen har 

införskaffat sig kunskaper om hur denne skall kunna konfrontera händelser genom att inneha 

ett förhållningssätt som innebär ”ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig” 

(Antonovsky, 2005 s. 44). Detta kan komma att bidra till att de minderåriga i det långa loppet 

utvecklar en god och hög begriplighet och hanterbarhet och som i slutändan gynnar och 

främjar en god psykisk hälsa. 

  

 



27 

 

Vidare anser vi att barn och ungdomar som är omringade av skyddsfaktorer som uppvisas i 

studierna (Wille et al., 2008), (Leon, 2012) och (Fosco et al., 2012) såsom stöd, trygghet och 

tillsyn som de får av sin familj kan ge barn och ungdomar en hög meningsfullhet. Med detta 

menas att med hjälp av dessa skyddsfaktorer ökar deras möjligheter att kunna se och möta 

livets olika påfrestande situationer på ett meningsfullt sätt och såsom Antonovsky beskriver 

det ”är värda att investera energi i, är värda engagemang och hängivelse, är utmaningar att 

välkomna” (Antonovsky, 2005 s. 46). Att uppleva en hög grad av KASAM betyder att ”den 

bakomliggande tilliten till att saker och ting kommer att ordna sig, att man har resurserna att 

handskas med situationen, att det som är förvirrande kommer att bli begriplig, att 

förutsättningarna för spänningslösning finns” (Antonovsky, 2005 s. 183). Att då som barn och 

ungdom känna att man kan begripa, hantera och känna meningsfullhet i och inför svåra 

situationer anser vi är en betydelsefull komponent gällande deras psykiska hälsa, något som 

kommer gynna dem själva och deras hälsa men även i deras relationer både under barn- och 

ungdomsåren men även i framtiden.  

 

5.2 Tema 2 Skola 
 

I vår studie ses skolan som en omgivningsfaktor för den minderårige och kan ses som både en 

riskfaktor och en skyddsfaktor när det gäller den minderåriges välmående. En studie (Lohre, 

2012) syftade till att beräkna följderna av ensamhet hos en grupp minderåriga elever. Studiens 

resultat visade att en riskfaktor för utvecklandet av psykisk ohälsa var ensamhet. Studien 

poängterade även att bland ensamma minderåriga kunde känslan av gemenskap till skolan 

hindra dessa från att utveckla depression: “(…) experiences of loneliness may be an especially 

harsh risk factor related to ill health” (Lohre, 2012, s. 1). “(…) belongingness to school may 

be a buffer against depression among lonely children” (Lohre, 2012, s. 5).  

 

Riskfaktorer inom skolan tas även upp i studien (Herman et al., 2008) där avsikten med 

studien handlade om att studera huruvida en svag akademisk kompetens hos barn sågs som en 

riskfaktor för att senare under skolgången utveckla känslor av depression. Barn med en svag 

akademisk kompetens innehar någon form av inlärningssvårigheter, brister i social 

kompetens, uppmärksamhetsproblem eller uppförandeproblem. Resultatet av studien tydde på 

att i de fall där barnen hade någon eller några av de ovanstående akademiska problemen 

kunde detta leda till att deras känslomässiga välmående influerades på ett negativt sätt både i 

dagsläget och i framtiden: ”Learning problems serve as an independent risk factor for 
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depression, at least through middle childhood” (Herman et al., 2008, s. 400). “Academic 

problems pose a significant risk for children’s present and future emotional well-being” 

(Herman et al., 2008, s. 408).  

 

En studie (Hall-Lande et al., 2007) berörde skyddsfaktorer och skolan. Studien syftade till att 

studera relationen mellan skyddsfaktorer, psykisk hälsa och social isolering hos ungdomar. 

Studien menar att social isolering kan bidra till symtom på psykisk ohälsa hos ungdomen, och 

då är skyddsfaktorer såsom gemenskap med skola och familj väldigt viktiga. Studiens resultat 

visar på en skillnad mellan tonårspojkar och tonårsflickors syn på skyddsfaktorer. Medan 

tonårspojkar ser samhörighet till skolan och skolprestationer som mer skyddande, upplever 

tonårstjejer trygga relationer inom familjen som skyddsfaktorer i högre grad: 

 

It is noteworthy that in the present study, school connectedness and academic achievement were 

uniquely protective for boys. (…) Furthermore, it is possible that this finding represents a gender 

difference in that girls are socialized to value or need close relationships, whereas achievement (e.g., 

academic achievement, school connectedness) may be more emphasized in males and thus more 

protective (Hall-Lande et al., 2007, s. 279).  

 

En annan studie (Stadler et al., 2010) handlade om skyddsfaktorer kopplat till skolan. Att 

undersöka psykiska hälsoproblem såsom mobbning bland skolkamrater var syftet med 

studien, då främst med fokus på upphovet och följderna av mobbning. Studien visade att både 

föräldrastödet och stödet som barn och ungdomar fick från skolan sågs som skyddsfaktorer 

gentemot mobbning: ”Parental and school support were assumed as protective factors that 

might interact with one another in acting as buffers for adolescents against the risk of peer-

victimization” (Stadler et al., 2010, s. 371).  

 

Resultatet av studien (Stadler et al., 2010) uppvisade en skillnad såtillvida att barn (främst 

flickor) såg föräldrastödet som viktigare än stödet från skolan, när det gällde att lindra de 

känslor som uppkom på grund av mobbning. Ungdomar på gymnasiet ansåg snarare att stödet 

från skolan kändes viktigare för att lindra mobbning än föräldrastödet: 

 

Our results showed that parental support is most effective in moderating the effects of peer-

victimization for young female students (Stadler et al., 2010, s. 382). School support may gain 

importance for senior high school students, whereas for younger students, other protective factors like 

family support (especially in girls) are more relevant (Stadler et al., 2010, s. 383).  
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Ytterligare en skyddsfaktor kopplat till skolan nämns i studien (Socialstyrelsen, 2009), 

nämligen elevhälsan. Studien syftade till att undersöka de arbetssätt som används för att i ett 

tidigt stadium kunna finna och åtgärda psykisk ohälsa i grund- och gymnasieskolan. Skolan 

vidtar bland annat åtgärden att finna hjälp hos elevhälsan på skolan, vid fall där barn och 

ungdomar visar tecken på eller lider av psykisk ohälsa: ”Hur agerar då skolorna vid tecken på 

psykisk ohälsa bland eleverna? (…) Svaren visar att det bl.a. det handlar om att koppla in 

elevhälsan med skolsköterska, kurator och skolpsykolog som en del i skolans hälsoplan eller 

likabehandlingsplan (…)” (Socialstyrelsen, 2009, s. 20).  

 

Studien (Socialstyrelsen, 2009) kommer fram till att ett stort ansvar vilar på skolan gällande 

att i god tid upptäcka psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Skolans funktion måste 

framträda på ett tydligare sätt i frågan om det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa, just 

för att skolan är den myndighet som ständigt följer den minderårige i dennes utveckling och 

uppväxt:  

 

Skolan har en viktig roll för att främja psykisk hälsa bland barn och unga och för att tecken på psykisk 

ohälsa bland eleverna upptäcks tidigt (Socialstyrelsen, 2009, s. 23). Skolans uppdrag och roll 

behöver förtydligas i förhållande till arbetet med att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga. Ingen 

annan verksamhet har så breda och långvariga kontakter med barn och unga som skolan 

(Socialstyrelsen, 2009, s. 26).  

 

5.2.1 Delanalys skola 
 

Som tidigare nämnts är skolan den myndighet som följer den minderårige under dennes 

uppväxt, och har således en viktig roll i den tidiga upptäckten av psykisk ohälsa hos 

minderåriga. Genom skolans hälsofrämjande arbete kan psykisk ohälsa stoppas i god tid 

enligt studien (Socialstyrelsen, 2009). Om den psykiska ohälsan inte stoppas i tid kan ohälsan 

leda till svårigheter för den minderårige att etablera sig i samhället (Socialstyrelsen, 2013a). 

Studien (Socialstyrelsen, 2009) kan tolkas som att elevhälsan kan ses som en skyddsfaktor 

inom skolan för de minderåriga. Eftersom skyddsperspektivet hör samman med det 

salutogena perspektivet (Lundgren och Persson 2003), kan således skyddsfaktorn elevhälsan 

ses sammankopplad med ett salutogent tankesätt. Elevhälsan ska enligt 2 kap. 25§ i Skollagen 

(SFS 2010:800): ”omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 

insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande (…)”. Med andra ord 

tolkas elevhälsans arbete som att de ska följa ett salutogent perspektiv. Detta grundar vi på att 
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elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande och intar arbetssättet att fokusera 

på de faktorer i den minderåriges liv som gör denne frisk, snarare än på de faktorer som gör 

denne sjuk.  

 

Likheten mellan studierna (Hall-Lande et al., 2007), (Stadler et al., 2010) och (Lohre, 2012) 

var att i samtliga studier ansågs stödet från skolan respektive föräldrar och familj vara 

skyddande för den minderårige. Genom att den minderårige kände samhörighet och 

gemenskap med skola eller familj kunde det bidra till att den minderåriges sociala isolering, 

upplevelser av mobbning eller ensamhet minskades. Känslan av samhörighet och gemenskap 

med skola och familj anser vi kan sammankopplas med Antonovskys salutogena modell om 

känslan av sammanhang, det vill säga KASAM. Antonovsky (2005) beskriver KASAM 

utifrån begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Enligt Antonovsky står 

begriplighet för följande: ”En människa med hög känsla av begriplighet förväntar sig att de 

stimuli som han eller hon kommer att möta i framtiden är förutsägbara, eller att de, när de 

kommer som överraskningar, åtminstone går att ordna och förklara” (Antonovsky, 2005 s. 

44). Vidare menar Antonovsky att hanterbarhet står för: ”(…) den grad till vilken man 

upplever att det står resurser till ens förfogande, med hjälp av vilka man kan möta de krav 

som ställs av de stimuli som man bombarderas av” (Antonovsky, 2005 s. 45).  Det sista 

begreppet är meningsfullhet och står för följande enligt Antonovsky: 

 

Formellt syftar KASAM-komponenten meningsfullhet på i vilken utsträckning man känner att livet har 

en känslomässig innebörd, att åtminstone en del av de problem och krav som livet ställer en inför är 

värda att investera energi i, är värda engagemang och hängivelse, är utmaningar att välkomna snarare än 

bördor som man mycket hellre vore förutan (Antonovsky, 2005 s. 46). 

 

Begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet går att föra samman med studierna 

(Hall-Lande et al., 2007), (Stadler et al., 2010) och (Lohre, 2012). Detta menar vi är möjligt 

för att om den minderårige känner stöd från endera skolan eller familjen kan denne på ett 

begripligt sätt hantera till exempel social isolering, mobbning eller ensamhet. Den 

minderårige kan ta hjälp av stödet de känner från skolan respektive familjen för att på så vis 

hantera den situation den befinner sig i. Den minderårige kan också se sin tillvaro som 

meningsfull, mycket tack vare skol- eller familjestödet.   

 

Studien (Herman et al., 2008) visade att om barn hade någon form av svag akademisk 

kompetens såsom inlärningssvårigheter, brister i social kompetens, uppmärksamhetsproblem 
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eller uppförandeproblem, ansågs detta som en riskfaktor för att barnet senare under 

skolgången skulle utveckla depression eller depressionsliknande tillstånd. Studien (Herman et 

al., 2008) och riskperspektivet kan kopplas samman med det patogena perspektivet, som 

bygger på synsättet att hitta orsaker till varför personer innehar hälsoproblem (Lundgren och 

Persson, 2003). En rimlig förklaring till varför deltagarna i studien (Herman et al., 2008) 

utvecklar depression kan tolkas som att de innehar en brist på skyddande faktorer i sitt liv. 

Enligt Lagerberg och Sundelin (2000) kan brist på skyddsfaktorer i den minderåriges liv 

innefatta en större risk att denne utvecklar psykisk ohälsa. Vi är av åsikten att innehar man ett 

patogent perspektiv ser personen ifråga bara hälsotillståndet och orsaken till detta medan 

livshistorien glöms bort och får ett mindre fokus.  

 

5.3 Tema 3 Socialt nätverk 
 

Det tredje och sista temat är socialt nätverk. En studie (Witvliet et al., 2010) handlade om 

riskfaktorer kopplat till socialt nätverk, där studien studerade huruvida barn som känner sig 

isolerade från kamratgrupperna innehar en större risk att drabbas av depression. Resultatet av 

studien uppvisade att barn som upplever sig själva isolerade från kamratgrupperna bedöms 

vara en riskfaktor för denne rent socialt, och kan innebära att barnet drabbas av depression 

eller depressionsliknande tillstånd i tidiga tonåren: ”These results suggest that clique isolation 

is a social risk factor for the escalation of depressive symptoms in early adolescence” 

(Witvliet et al., 2010, s. 1045).  

 

En annan studie (Jones et al., 2011) hade som syfte att undersöka om faktorn ensamhet hos 

barn hade ett samband med problematiska beteenden såsom självskadebeteende och 

självmordstankar under tonåren: 

 

(…) those individuals who experience high, stable levels of loneliness, as well as those who experience 

increases in loneliness into adolescence, rate themselves as having poorer general health and being 

more depressed…how experiences in middle childhood peer relationships affect risk for suicide in 

consecutive developmental periods, particularly adolescence (Jones et al., 2011, s. 818).  

 

Studien (Jones et al., 2011) visade resultat i likhet med föregående studie, att ensamhet kan 

öka risken för depressionstillstånd och beteendeproblem hos unga under tonåren, vilket i sin 

tur kan öka risken för att utveckla självskadebeteende och självmordstankar: “(…) increases 

in experiences of loneliness may increase depression and externalizing behavior problems, 
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which in turn increased risk for suicide” (Jones et al., 2011, s. 822).  

 

En studie (Baskin et al., 2010) nämnde skyddsfaktorer för barn gällande det sociala nätverket. 

Målet med studien var att studera om samhörighet kunde förklaras som en skyddsfaktor för att 

undvika att uppleva ensamhets- eller depressionskänslor. Resultatet av studien påvisade att 

den sociala miljö som barnet vistas i påverkar dennes utveckling: ”(…) results also show 

belongingness as a potential protective factor that can promote resilience in students” (Baskin 

et al., 2010, s. 644).  “Theoretical understanding of the psychological lives of middle school 

students suggests that their social environments play crucial roles in their development” 

(Baskin et al., 2010, s. 642).  

 

Studien (Baskin et al., 2010) och dess slutsats grundar sig också på att ett barn som har trygga 

relationer bestående av känslor av samhörighet kan i högre utsträckning känna sig mer tåliga 

och kan stå emot eventuella faror som finns i dennes omgivning. De barn som upplevde 

samhörighet i sin tillvaro hade också i mindre grad depression eller depressionsliknande 

symptom: ”(…) by building belongingness through building healthy relationships, students 

can become resilient against negative threats. (…) High-belongingness students showed less 

vulnerability to depression in response to high levels of loneliness than did low-belongingness 

students” (Baskin et al., 2010, s. 644).  

 

Skyddsfaktorer kopplade till det sociala nätverket nämndes också i studien (Ochieng, 2011). 

Deltagarna i denna studie var både ungdomar och deras familjer och de skulle framhäva sina 

tankar kring huruvida det fanns något i deras liv som hindrade välbefinnande, samt om det 

fanns faktorer i deras tillvaro som ledde till ett gott välbefinnande. Resultatet av studien 

visade att känslor av gemenskap gentemot sitt sociala nätverk såsom släktingar, kunde leda 

till en god hälsa. På så vis kunde det sociala nätverket ses som en skyddsfaktor för att gynna 

välmående: ”Findings indicated that participants believed that being a member of a kin 

network enhanced one’s well-being, with such networks described as capable of providing 

protective support for one’s health and well-being” (Ochieng, 2011, s. 429).  

 

5.3.1 Delanalys Socialt nätverk 
 

Den likhet som vi funnit mellan studierna (Witvliet et al., 2010), (Jones et al., 2011), (Baskin 

et al., 2010) och (Ochieng, 2011) inom temat socialt nätverk var att samtliga studier påvisar 
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att ett bra fungerande socialt nätverk hör nära samman med att ha ett gott välbefinnande. I det 

fall där ohälsan var framträdande visar studierna (Witvliet et al., 2010) och (Jones et al., 

2011) att barn som känner sig isolerade från kamratgrupperna eller ensamhet hos barnen kan 

ses som riskfaktorer för att utveckla depression eller självskadebeteende. Om en minderårig 

däremot känner en samhörighet med sitt sociala nätverk i form av familj, grannar och 

släktingar så visar studierna (Baskin et al., 2010) och (Ochieng, 2011) att de minderåriga i 

mindre utsträckning drabbas av depression eller annat ohälsotillstånd. Vi tolkar samtliga 

studier som att ett tryggt socialt nätverk går hand i hand med psykisk hälsa. Därmed vill vi 

nämna Antonovsky (2005) och hans salutogena perspektiv. Med nedanstående citat vill vi 

påvisa att genom att som minderårig inneha en skyddsfaktor såsom ett bra och fungerande 

socialt nätverk, så främjar det dennes rörelse mot friskhet och hälsa: ”Det salutogenetiska 

synsättet får oss att istället tänka i termer av faktorer som befrämjar en rörelse mot den friska 

polen på kontinuet” (Antonovsky, 2005 s. 31). Det salutogena perspektivet belyser vad det är 

som gör att vissa individer kan inneha en bestående god hälsa, trots att denne påträffar olika 

svårigheter i livet (Lundgren och Persson, 2003). Tamm (2012) menar att det salutogena 

perspektivet lägger fokuset på vad det finns för omständigheter som gynnar hälsa. Genom att 

som minderårig inneha ett tryggt socialt nätverk som en skyddsfaktor anser vi att denne 

därmed kan känna sig stärkt och på så vis kan hantera de olika svårigheter som inträffar i 

tillvaron.  

 

Ett tryggt socialt nätverk kan ses som en skyddsfaktor för den minderårige, och denna 

skyddsfaktor kan enligt vår mening även sammankopplas med den salutogena modellen 

KASAM. Vi är av åsikten att psykisk ohälsa hos den minderårige kan undvikas om denne 

upplever känsla av sammanhang, det vill säga KASAM. Denna ståndpunkt bygger vi på 

Antonovsky (2005) och hans tankar att: “(...) känslan av sammanhang är en mycket viktig 

faktor bakom upprätthållandet av ens position på kontinuet hälsa-ohälsa och rörelser mot dess 

friska pol” (Antonovsky, 2005, s. 42). Vår tolkning av ovanstående citat tyder då på att den 

minderåriges välmående kan bevaras om denne känner känsla av sammanhang i sitt liv. Vi 

anser att känsla av sammanhang för den minderårige kan uppnås genom att denne upplever att 

den innehar ett tryggt socialt nätverk, som kan ses som en viktig del för att uppnå 

välbefinnande.  
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6 Helhetsanalys och avslutande diskussion 
 

Efter att vi har utfört delanalyser på varje tema ska nu en sammanfattande helhetsanalys av 

samtliga teman göras. Det första temat i vår studie var omgivningsfaktorn familj, där risk- och 

skyddsfaktorer kring den minderårige studerades. Några av de resultat som framkom var att 

minderåriga som växer upp i ett familjeklimat där konflikter är närvarande kan den psykiska 

hälsan påverkas negativt, därmed anses familjekonflikter vara en riskfaktor för den 

minderårige. Resultaten visade att en skyddsfaktor för den minderårige kan innebära att 

inneha en god och stödjande relation med sina föräldrar. För att minimera risken att den 

minderårige utvecklar psykisk ohälsa är föräldrarnas involvering i barnets liv samt dess 

intresse för den minderårige av betydande vikt. Det andra temat berörde omgivningsfaktorn 

skola och där visar resultaten att en riskfaktor för att utveckla depression kunde vara om 

barnet innehar någon form av svag akademisk kompetens. De barn som hade en svag 

akademisk kompetens riskerade att deras hälsa påverkades negativt både i dagsläget och i 

framtiden. Resultaten visade även att ensamhet hos minderåriga kan ses som en riskfaktor för 

att utveckla psykisk ohälsa. Om den minderårige däremot kände samhörighet till skolan, 

upplevde denne mindre känslor av ensamhet. De skyddsfaktorer som resultaten uppvisade var 

att elevhälsan ansågs vara en betydelsefull faktor för att främja hälsa hos de minderåriga. De 

resultat som tydligt framkom gällande skyddsfaktorer för den minderårige var om denne 

upplever samhörighet och gemenskap med familj och skola, då minimeras risken att drabbas 

av social isolering, mobbning och ensamhet. Slutligen ska omgivningsfaktorn socialt nätverk 

nämnas. Studierna visade att riskfaktorer för att depression och självskadebeteende ska 

utvecklas är om de minderåriga upplever ensamhet eller isolering från kamratgrupperna. 

Temat socialt nätverk och dess resultat tyder på att skyddsfaktorer för den minderårige kan 

vara att uppleva samhörighet med de individer som ingår i ens sociala nätverk, vilket i sin tur 

leder till mindre risk att uppleva depression eller annan form av psykisk ohälsa.  

 

Vår analys har baserat sig på det patogena perspektivet, det salutogena perspektivet och 

KASAM. I vår studie har avsikten varit att kunna koppla riskfaktorer till det patogena 

synsättet. Inom det teoretiska ramverket patogena synsättet har vi tagit hjälp av olika 

riskfaktorer även kallad stressorer. Anledningen till detta är för att genom riskfaktorer kunna 

förstå den minderåriges livssituation och den psykiska ohälsan. Vi har även använt oss av 

skyddsfaktorer för att förstå den minderåriges livssituation och hälsa, som har kopplats till det 

salutogena perspektivet och KASAM. Utifrån det salutogena perspektivet har modellen 
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KASAM använts, vilken enligt vår åsikt hör samman med skyddsfaktorer. Förklaringen till 

varför KASAM kan sammankopplas med skyddsfaktorer baserar vi på att KASAM är en 

salutogen modell, som därmed även kan tolkas utifrån att fokuset bör inrikta sig mot vad som 

leder till hälsa. Med andra ord, om en person innehar de tre begreppen inom KASAM såsom 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sitt liv så har denne enligt vår mening större 

möjlighet till ett gott välbefinnande. Genom att inneha en hög nivå av KASAM kan den 

minderårige hantera svårigheter i livet på ett begripligt sätt och se det meningsfulla i livets 

olika situationer. I vår studie har vi kopplat KASAM till våra teman då omgivningsfaktorerna 

kan anses vara betydelsefulla gällande att hjälpa den minderårige att få en hög känsla av 

sammanhang. Vi tänker att en minderårig som innehar en stödjande och trygg familj, 

stödjande personer inom skolan och det sociala nätverket kan genom dessa 

omgivningsfaktorer känna sig stärkt och tryggare. Därigenom kan den minderårige hantera 

och begripa sitt liv och allt som inträffar i det samt känna meningsfullhet i sin tillvaro, därmed 

minskar risken för psykisk ohälsa. 

 

Syftet med vår uppsats var att genomföra en kunskapsöversikt om risk- och skyddsfaktorer i 

omgivningen beträffande minderårigas psykiska hälsa. Vi valde studier som berörde våra 

teman för att på så vis få en allmän bild av kunskapsläget. Den forskningsfråga som använts i 

studien var; Hur kan minderårigas psykiska hälsa förstås genom att studera risk- och 

skyddsfaktorer med fokus på omgivningsfaktorerna familj, skola och socialt nätverk? Enligt 

vår mening har studiens syfte och forskningsfråga uppfyllts. Detta baseras på att med fokus på 

våra tre teman har en stor mängd litteratur lästs, därav en kombination av internationella och 

nationella artiklar. Forskningsartiklarna som valdes ut till studien hade för avsikt att 

sammankopplas med minst ett av våra tre valda teman. Våra teman bestod av 

omgivningsfaktorer som nu sammanfattningsvis ska redogöras i vår helhetsanalys.  

 

Det som har framkommit utifrån delanalyserna och våra egna tolkningar är att skyddsfaktorer 

är nära sammankopplade med psykisk hälsa hos den minderårige. Riskfaktorer ser vi däremot 

ha en tendens att kunna kopplas samman med psykisk ohälsa hos den minderårige. Utifrån vår 

studie upplever vi att om en minderårig innehar skyddsfaktorer inom omgivningsfaktorerna 

familj, skola och socialt nätverk löper denne mindre risk att drabbas av psykisk ohälsa till 

skillnad från en minderårig som har ett begränsat antal skyddsfaktorer. En sammanfattande 

summering av våra resultat tyder på att minderårigas psykiska hälsa kan förstås genom hur 

deras omgivningsfaktorer familj, skola och socialt nätverk ser ut och fungerar.  
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Redan innan studiens start var vi införstådda med att de tre omgivningsfaktorerna har en 

central roll i barn och ungdomars liv när det handlar om deras välbefinnande. Dessa 

omgivningsfaktorer samspelar ofta med varandra men dock anser vi att när det gäller att 

främja hälsa hos minderåriga har skolan en mer framträdande roll än övriga 

omgivningsfaktorer. Detta grundar vi på det som tidigare nämnts att skolan följer barn och 

ungdomars utveckling under hela skolgången och har därför en större möjlighet att 

uppmärksamma deras mående och kan därmed främja hälsa i ett tidigt stadium. Eftersom 

forskning visar att etableringen i samhället försvåras för de barn och ungdomar som lider av 

psykisk ohälsa, anser vi att skolan är den omgivningsfaktor som i störst mån innehar de 

åtgärder som behövs för att motverka psykisk ohälsa, såsom elevhälsans hälsofrämjande 

arbete. Värt att nämna är dock att omgivningsfaktorerna familj och socialt nätverk ses som 

viktiga för minderåriga och deras hälsa. Minderåriga som innehar ett stödjande socialt nätverk 

eller familj och upplever samhörighet med sina föräldrar eller kamrater kan bidra till att 

hälsoutvecklingen gynnas och risken att drabbas av psykisk ohälsa minimeras. Enligt vår 

uppfattning är alla tre omgivningsfaktorerna lika viktiga för att den minderårige ska uppleva 

välbefinnande i sin tillvaro och få goda levnadsvillkor.  

 

Under studiens gång har vi haft diskussioner sinsemellan varandra huruvida ett av våra 

teoretiska ramverk KASAM är rätt teori att koppla samman med skyddsfaktorer kring barn 

och ungdomar. Vår osäkerhet baseras på att KASAM eventuellt kan uppfattas som 

individinriktat, och den inriktningen känns inte aktuell för vår studie då vår fokus är inställt på 

barn och ungdomars omgivning. Anledningen till varför vi beslutade oss för att behålla 

KASAM som teori bygger på att vi inte fann några större svårigheter att kunna koppla 

skyddsfaktorer med KASAM i delanalyserna. Vid tolkningen av studierna kändes de tre 

begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet relevanta för att kunna förstå 

kopplingen mellan skyddsfaktorer och den psykiska hälsan hos barn och ungdomar. Vi anser 

även att eftersom Aaron Antonovskys salutogenta perspektiv till stor del bygger på den 

vidareutvecklade modellen KASAM, kändes det inte rätt att utelämna KASAM. 

Omgivningsfaktorerna familj, skola och det sociala nätverket kan enligt vår mening ses som 

en hjälp för den minderårige att uppleva känsla av sammanhang. Detta grundar vi på att 

genom att som minderårig inneha dessa trygga, fungerande omgivningsfaktorer kan de 

uppleva att de blir stärkta av dessa och kan därför hantera alla olika svårigheter som inträffar i 

livet. Genom att inrikta sig mot det salutogena perspektivet och KASAM anser vi att 

skyddsfaktorerna kan förstärkas och på så vis gynnas barn och ungdomars hälsa. Det är svårt 
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att få riskfaktorer att försvinna helt men däremot kan riskfaktorerna minimeras genom att 

förstärka skyddsfaktorerna. 

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
 

Som tidigare nämnts i uppsatsen, fokuserar dagens forskning mer på skyddsfaktorer än 

riskfaktorer när det gäller minderåriga som har en risk att utveckla psykisk ohälsa. Med andra 

ord inriktar sig forskningen mer åt det salutogena synsättet än åt det patogena synsättet. Vi är 

av åsikten att de verksamheter som kommer i kontakt med minderåriga och deras psykiska 

hälsa bör inrikta sig mot det salutogena perspektivet, det vill säga mot de faktorer som bidrar 

till friskhet hos minderåriga. Följande frågeställningar är förslag till fortsatt forskning: 

 

● Vad behöver göras för att yrkesgrupper såsom läkare förstår betydelsen av att ta hjälp av det 

salutogena synsättet för att hjälpa en minderårig med psykisk ohälsa? Många gånger inriktar 

sig dessa yrkesgrupper enbart åt det patogena synsättet och ser därmed ofta medicinsk hjälp 

som den rätta lösningen på den minderåriges problem, när den minderårige snarare är i behov 

av stödjande samtal.  

 

● Ska verksamheter som kommer i kontakt med minderåriga och deras psykiska ohälsa inrikta 

sig på förebyggande arbete eller hälsofrämjande arbete, eller hitta nya åtgärder? 
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