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Abstract 
This study is in the form of an integrative research survey about risk- and protective factors, 

and use a thematic analysis to analyze scientific studies in combination with social ecological 

system theory, coping strategies and attachment theory. The research survey aims to examine 

which risk- and protective factors that increases as well as decreases the risk of developing 

depression. The thematic analysis was performed by the making of a diagram including the 

scientific articles and by structuring the risk- and protective factors under the theoretical 

theories used in the survey. The following research survey’s results present riskfactors as 

negative copingstrategies, e.g. stress over grades in school. Low self-esteem, low self-

confidence and bad self-image all emerge as riskfactors for developing depression. Other 

riskfactors include a problematic home-environment, which can be a result of the lack of 

parental involvement that affects children and youth in a negative way. The protective factors 

turned out to be good sleep and nutrition and contrary to the riskfactors good self-esteem, 

self-confidence and home-environment were included. A good home-environment includes a 

secure attachment, good parental relations and support from other relatives is also important. 

Other riskfactors included in the results are school-related and consists of education and good 

peer-relations. 
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Sammanfattning 
Studien består av en integrativ forskningsöversikt om risk- och skyddsfaktorer, där 

vetenskapliga artiklar analyseras tematiskt i kombination med socialekologisk systemteori, 

copingstrategier och anknytningsteori. Forskningsöversikten ämnar till att undersöka vilka 

risk- och skyddsfaktorer som ökar risken respektive verkar förebyggande för utvecklandet av 

depression. Den tematiska analysen genomfördes genom att göra ett diagram över de 

vetenskapliga artiklarna och sedan strukturera risk- och skyddsfaktorerna under teman från de 

teoretiska utgångspunkterna. I forskningsöversiktens resultat framkommer riskfaktorer som 

bristande copingstrategier i form av stress över skolbetyg. Låg självkänsla, lågt 

självförtroende och dålig självbild framkommer också som bidragande riskfaktorer till att 

utveckla depression. Andra riskfaktorer är bristande hemförhållanden, vilket kan bottna i 

bristande engagemang från föräldrar, vilket påverkar ungdomar och barn negativt. 

Skyddsfaktorerna visade sig vara god sömn och kost, men även motsatsen till riskfaktorerna i 

form av god självkänsla, gott självförtroende, goda hemförhållanden. Goda hemförhållanden 

som skyddsfaktorer är trygg anknytning, goda relationer till föräldrar och stöd från 

närstående. Andra skyddsfaktorer som anges i resultatet tillhör skolvärlden och utgörs av 

utbildning samt goda relationer till klasskamrater. 
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2. Inledning 

Depression som ämne har i stor utsträckning varit föremål för forskning och är kanske mer 

aktuellt än någonsin. Enligt Socialstyrelsen (2013) har barn och ungas psykiska ohälsa ökat 

under 1990- och 2000-talet och en mätning gjord 2011 visar att denna ökning fortsätter. I 

åldersgruppen 18-24 hade 7 procent av männen någon slags kontakt med psykiatrin eller 

använde någon typ av psykofarmaka, för kvinnor var motsvarande siffra 10 procent. Den 

ökande psykiska ohälsan har resulterat i att det idag blir allt fler som behöver psykiatrisk vård 

och ett växande antal unga har svårt att etablera sig i samhället. Antal besök kopplade till 

psykiatrisk vård har ökat i Sverige, och samma utveckling kan ses på mängden vårdtillfällen. 

Mellan 2006 och 2011 ökade de fasta nettokostnaderna för vården med fem procent och 2011 

uppgavs nettokostnaderna för landstingen uppgå till 18,8 miljarder kronor, exklusive 

läkemedelskostnader (Socialstyrelsen, 2013, s. 83). 

 

Depressionens uppkomst eller uteblivande kan till viss del förklaras utifrån risk- och 

skyddsfaktorer, det vill säga vad det är som gör att människor utvecklar en depression 

respektive faktorer som verkar förebyggande. Depression är en diagnos som innefattar ett 

sinnestillstånd hos individer som påverkar deras mående på ett negativt sätt, vilket försämrar 

människors förutsättningar att kunna leva ett sunt och välmående liv. Depression kan drabba 

vem som helst och när som helst i livet och påverkar individers förmåga till att orka med 

dagen och känna glädje. Depression är en erkänd psykisk sjukdom och tillhör gruppen 

sjukdomar som berör känslolivet. Sjukdomen, som för med sig både själsliga och kroppsliga 

symtom, kallas i läkarvetenskapen för en affektiv sjukdom (Wasserman, 2003, s. 30, 32f). Då 

depressionen påverkar sinnesstämningen kan sjukdomen lätt förväxlas med en naturlig 

nedstämdhet, vilket är en naturlig reaktion på exempelvis sorg i krissituationer. I rapporten 

Nationella mål för folkhälsan (SOU 2000:91) hävdades det att det hälsofrämjande arbetet ska 

vara anpassat till individens egen förmåga och de resurser som finns tillgängliga, detta 

inkluderar olika sektorer samt professioner (Arvidsson & Skärsäter, 2006, s. 65). Enligt 

Wasserman (2003) kan en människas psykosociala och fysiska miljö ändras och på detta sätt 

kan depressioner och psykisk ohälsa i viss mån förebyggas (Wasserman, 2003, s. 233). 

Utifrån ovanstående kan en ändring i den psykosociala och fysiska miljön, både i hemmet och 

på arbetet bli anpassat efter individens behov för att förebygga depression. För att kunna 

arbeta förebyggande behöver risk- och skyddsfaktorer hos individer synliggöras. Den här 

forskningsöversikten belyser risk- och skyddsfaktorer som påverkar risken att drabbas av 

depression. En integrativ forskningsöversikt om skydds- och riskfaktorer för depression hos 

barn, ungdomar och unga vuxna har relevans för det sociala arbetet genom att den tydliggör 

vilka faktorer som ökar risken för eller verkar förebyggande mot depression. Socialarbetare 

behöver kunna uppmärksamma och förstå riskbeteenden såväl som uppmuntra positivt 

handlande hos de individer de möter i det sociala arbetet. För att detta ska kunna ske behöver 

de olika skydds- och riskfaktorerna göras synliga. På detta sätt är en forskningsöversikt 

kunskapsfrämjande och kan bidra till ett förbättrat preventivt arbete.  

3. Problemformulering 

Depression är en folkhälsosjukdom och antal insjuknade ökar från år till år (Socialstyrelsen, 

2013). När en människa lider av depression försämras livskvaliteten på flertalet sätt. Individen 

upplever exempelvis trötthet, får svårt att upprätthålla relationer och får en sänkt 

sinnesstämning. Då vi människor är sociala varelser som lever i ett större sammanhang är det 

inte bara den insjuknade som drabbas. Familjemedlemmar tvingas bevittna hur individens 

mående och beteendemönster successivt förändras till det sämre. För samhället blir den 
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deprimerade en kostnad genom vård och eventuell sjukskrivning. En obehandlad eller 

felbehandlad depression kan resultera i kronisk depression om individen inte får rätt hjälp i 

rätt tid. Riskfaktorer för att kronisk depression utvecklas är enligt Hölzel, Härter, Reese & 

Kriston (2011) att individer har genomgått utbrott av akut depression vid ung ålder, har 

familjehistorik av emotionella störningar och om individen genomgår en längre depression 

(Hölzel et al., 2011, s. 12). Denna risk för utveckling av kronisk depression ökar vikten av 

adekvat vård vid depression hos barn, ungdomar och unga vuxna. Genom att tydliggöra vilka 

risk- och skyddsfaktorer som är verksamma till att utveckla depression respektive motverka 

uppkomsten av depression kan kronisk depression mer effektivt förebyggas. En 

forskningsöversikt som sammanställer och redogör för verksamma faktorer erbjuder även en 

möjlighet till bredare kunskapsinhämtning som kan vara till hjälp vid preventivt arbete mot 

depression.  

 

Coping är en metod som kan motverka individers depression. Genom att aktivt försöka 

övervinna sina stressorer kognitivt, emotionellt och beteendemässigt med hjälp av coping går 

det att motverka depressiva symtom. Individer som har depression som grundar sig i att de 

har kognitiva brister genom att de drar förhastade slutsatser, kan copingstrategier som 

självständighet och undvikande beteende ge effekt till att motverka de depressiva symtomen 

hos individen. Självständighet som copingstrategi bemöter stressorer på ett aktivt sätt och vid 

copingstrategier i form av undvikande beteende hanteras stressorer genom att undvika att 

bemöta dem (Renaud, Dobson, Keith & Drapeau, 2014). Copingstrategierna självständighet 

och undvikande beteende ger en märkbar effekt till att motverka depression, men endast när 

depressionen uppstått till följd av kognitiva brister. Copingstrategier kan vara strategier för att 

motverka depression, det kan också vara strategier som får ett negativt utfall, eller strategier 

som ökar risken för depression. Huruvida copingstrategier ger en positiv eller negativ effekt 

beror på om de motverkar stressorer eller inte. Om copingstrategierna motverkar stressorer 

ses de som positiva, då verkar förebyggande mot depression. En forskningsöversikt där 

depression analyseras utifrån copingstrategier synliggör positiva och negativa förhållningssätt 

hos en individ. Detta ger en individ som lider av depression en möjlighet att förändra sitt 

beteende genom att försöka använda sig av copingstrategier som leder till ett positivt utfall.  

 

Sloman och Taylor (2016) finner att sociokulturella faktorer är påverkande för att olika 

anknytningsmönster uppstår, vilket kan ses i samtliga sociokulturella sammanhang. 

Sociokulturella samt personliga faktorer påverkar hur individer hanterar stress som upplevs 

till följd av bristande omvårdnad, vilket kan medföra psykiska störningar. En psykisk störning 

kan bland annat utgöras av en depression (Sloman & Taylor, 2016, s. 179). Individens 

egenskaper kan påverka hur hanterandet av stress påverkar denne. Individens 

anknytningsmönster och förmåga att hantera stress påverkas av det sociokulturella 

sammanhanget individen lever i. Bristfällig hantering av stress till följd av bristande 

omvårdnad kan leda till ett utvecklande av depression. Dessa faktorer visar på vikten av att 

undersöka ytterligare risk- och skyddsfaktorer som kan vara till hjälp i det förebyggande 

arbetet mot depression. Undersökandet av risk- och skyddsfaktorer i form av en 

forskningsöversikt ger en överblick på vilka faktorer inom det sociokulturella sammanhanget 

som påverkar individen negativt och skapar stress samt depression. 

 

En depression framträder inte av sig själv, utan det finns alltid en bakomliggande orsak. 

Dessa bakomliggande orsaker kan kategoriseras utifrån begreppet riskfaktorer. Riskfaktorer 

för ett barn kan handla om att de grundläggande behoven som kost och sömn inte tillgodoses 

eller att barnets relationer till föräldrar och-/eller klasskamrater inte fungerar. En hälsosam 

livsstil där behov som kost och sömn tillgodoses och där individens relationer präglas av en 
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god kommunikation kan verka förebyggande för depression. En kunskap om risk- och 

skyddsfaktorer likt dessa kan därför inte bara vara till hjälp för individen och den egna 

familjen utan på ett större plan är det även till gagn för samhället. 

4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att göra en integrativ forskningsöversikt i vilken vi avser att 

studera vad aktuell forskning har att säga om vilka risk- och skyddsfaktorer som är centrala 

för utveckling av respektive motståndskraft mot depression hos barn, ungdomar och unga 

vuxna. Detta syfte genererar följande frågeställningar: 

 

 

Vilka skyddsfaktorer anses med stöd av aktuell forskning vara viktiga för att reducera risken 

för depression? 

Vilka riskfaktorer anses med stöd i aktuell forskning vara centrala för utveckling av 

depression? 

5. Definitioner av begrepp 

5.1 Depression 

Depression som diagnos beskrivs enligt Diagnostic and statistical manual of mental disorders 

- fifth edition (DSM-5) utifrån kriterier och delas upp i fyra olika kategorier; mild depression, 

måttlig depression, måttligt-svår depression och svår depression. Kriterierna innefattar 

följande punkter: 

1. Känsla av oro eller nervositet. 

2. Känsla av rastlöshet. 

3. Svårighet att koncentrera sig på grund av oro. 

4. Oro över att något förfärligt kan hända. 

5. Känsla av att individen kan komma att tappa kontrollen över sig själv. 

För att bli diagnoserad med mild depression behöver två symtom vara uppfyllda, för att 

måttlig depression ska diagnostiseras behöver tre symtom uppfyllas, för måttligt-svår 

depression behöver fyra eller fem symtom uppfyllas och för svår depression behöver fyra 

eller fem symtom uppfyllas och i detta fall behöver det även föreligga agitation (Diagnostic 

and statistical manual of mental disorders: DSM-5, 2013, s.184). 

 

5.2 Symtom vid depression 

 

5.2.1 Nedstämdhet 

Ett gemensamt symtom i alla depressionstillstånd är nedstämdheten. Nedstämdheten är djup 

och långvarig och karaktäriseras av en sänkt sinnesstämning som kvarstår även om personen 

är med om positiva händelser under dagen. Nedstämdheten kan förvärras eller förbättras 

under dagen vilket kallas för dygnsvariation (Wasserman, 2003, s. 34-38). 

 

5.2.2 Avsaknad av glädje 

Den deprimerade känner inte längre att det är roligt att utföra aktiviteter som tidigare upplevts 

som roliga och intresset för vanliga aktiviteter finns inte kvar. Personen upplever svårigheter 

att komma igång med saker och enklare sysslor i vardagen känns betungande (Wasserman, 

2003, s. 34-38). 
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5.2.3 Aptit- och viktförändring 

En deprimerad person har ofta problem med sin aptit. Detta kan innebära att personen snabbt 

går ner i vikt. Tvärtom kan depressionen även innebära viktökning genom att personen äter 

för mycket. Detta beteende kan vara ett försök för individen att kompensera för det egna 

måendet genom ätande (Wasserman, 2003, s. 34-38). 

 

5.2.4 Sömnstörningar 

Deprimerade personer har ofta problem med sin sömn. Det kan handla om att personen 

vaknar för tidigt, sover oroligt och/eller har mardrömmar. Problemen kan även innebära 

insomningssvårigheter och att personen ofta vaknar under natten. Bland ungdomar är det 

vanligt att sömnen blir förlängd (Wasserman, 2003, s. 34-38). 

 

5.2.5 Förändrad motorik 

En del av en depression är att rörelsemönstret blir långsammare. Vitaliteten hos individen 

försvinner och personen rör sig med tunga steg. En del reagerar genom agitation, en form av 

motorisk oro som kännetecknas av snabba rörelser och upphetsning (Wasserman, 2003, s. 34-

38). 

 

5.2.6 Trötthet och emotionell frusenhet 

Många patienter upplever trötthet, såväl fysisk och psykisk. Hypokondri är inte ovanligt bland 

deprimerade. Personer kan uppleva en oro för sin hälsa och frukta att de lider av en 

livshotande sjukdom, trots att inte något tyder på det. Bland deprimerade är det vanligt med 

en emotionell frusenhet. Detta yttrar sig i svårigheter att orka med känslomässiga relationer 

med sina närmaste. En orsak till att en del deprimerade har undermåliga relationer till 

människor i sin omgivning kan förklaras av att personerna saknar den energi som krävs för att 

upprätthålla kontakterna. En deprimerad person kan uppleva svårigheter att besvara frågor 

och även att föra en normal konversation (Wasserman, 2003, s. 34-38). 

 

5.2.7 Nedvärderande självbild 

Personer med depression nedvärderar sig själva. De har ofta ett pessimistiskt förhållningssätt 

där de förväntar sig det värsta i olika situationer. Personerna kan känna skuldkänslor och 

tänka att deras mående inte bara påverkar dem själva negativt utan att det även har en negativ 

effekt på omgivningen. För personer med den allra allvarligaste formen av depression är det 

inte ovanligt med självhat (Wasserman, 2003, s. 34-38). 

 

5.2.8 Koncentrationssvårigheter och beslutsvånda 

Deprimerade personer kan ha svårt när det kommer till beslutstfattande och ångrar ofta de 

beslut som de fattat. Okomplicerade frågor som exempelvis “Vad ska jag ha på mig?” och 

“Vad ska jag laga för mat?” kan för individen uppfattas som svåra. Deprimerade personer kan 

också känna sig okoncentrerade. Detta kan gestaltas i att personerna har svårt att lära sig nya 

saker (Wasserman, 2003, s. 34-38). 

 

5.2.9 Tankar på döden, självmordstankar och självmordsförsök 

Känslor av hopplöshet är vanliga hos deprimerade personer. Gemensamt är en avsaknad av 

tro på den egna förmågan. Utöver detta är det inte ovanligt med självmordstankar och för 

vissa individer som befinner sig i ett svårt tillstånd framträder självmord som den enda 

lösningen (Wasserman, 2003, s. 34-38). 
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5.3 Riskfaktorer 

Riskfaktorer kan definieras som händelser, egenskaper eller förhållanden som ökar riskerna 

för ett negativt utfall för individen (Rutter, 1999, s. 485). 

 

5.4 Riskfaktorer på individnivå 

Riskfaktorer på individnivå inkluderar både egenskaper och beteenden, som grundas i 

genetiska faktorer och påverkan från uppväxtmiljön (Andershed & Andershed, 2005, s. 70). 

 

5.5 Riskfaktorer på familjenivå 

Bristfällig uppfostringsnivå kan exempelvis vara en uppfostran med låg nivå av socialisation 

med barnet, vilket kan bero på brist på engagemang från föräldrarna och en otillräcklig 

övervakning av barnet. Barn till föräldrar som endast i liten utsträckning övervakar sina barn 

fram till tonåren, och sedan utökar denna övervakning under tonåren, har i större grad 

uppvisat riskbeteenden. Denna typ av uppfostran bidrar på detta sätt till riskfaktorer på 

familjenivå (Andershed & Andershed, 2005, s. 95f). 

 

5.6 Skyddsfaktorer 

Skyddsfaktorer är förhållanden eller processer som verkar för att dämpa de negativa effekter 

riskfaktorer för med sig vilket gör det lättare för en individ att hantera en riskfylld situation. 

Skyddsfaktorerna kan delas in i tre olika typer. I de individrelaterade skyddsfaktorerna ingår 

den kognitiva kapaciteten och självförtroende. Familjerelaterade skyddsfaktorer innefattar 

sammanhållning, konflikthantering och kommunikation. Miljö/situationsbetingade 

skyddsfaktorer går utöver familjesystemet och innefattar ett samhälles sociala stöd, 

socioekonomiska resurser och samhällskulturens egenskaper (Brooks, 1994; Garmezy et al., 

1984). 

6. Teoretiska utgångspunkter 

6.1 Anknytningsteori 

Anknytningsteorin har fokus på individens relationer, hur tidiga trauman och erfarenheter av 

anknytning kan komma att påverka individens framtida anknytningar till andra. 

Anknytningsteorin används bland annat för att bedöma vilka risker som finns hos barn när det 

gäller anpassning till samhället i vuxen ålder (Havnesköld & Mothander, 2009, s. 180f). 

 

Barnet har medfödda behov av närhet och anknytning, men kräver också att ibland få 

utrymme att utforska sin omvärld på egen hand. Båda delar behövs för en gynnsam utveckling 

hos barnet. Att kunna förstå vad som är bäst för barnet och barnets behov ses som 

fundamentalt för att anknytningspersonen ska kunna bilda en trygg anknytning till barnet och 

hjälpa barnet med den känslomässiga regleringen. Detta sker genom att anknytningspersonen 

tolkar barnets signaler och tillgodoser barnets behov (Havnesköld et al., 2009, s. 188). 

Anknytningspersonens omhändertagande av barnet ger barnet erfarenheter av hur samspel 

med en annan person går till, även kallat inre arbetsmodeller. Dessa erfarenheter agerar sedan 

som referens senare i livet när det är dags att bilda nya relationer. Barnens sociala och 

emotionella beteenden utgår ifrån de inre arbetsmodellerna och påverkar på så vis hur barnen 

förhåller sig till omvärlden (Havnesköld et al., 2009,  s. 190f). Det innebär att barnets 

agerande i framtida relationer kommer vara ett resultat av den inre arbetsmodellen. Barnets 

anknytning påverkas av hur närvarande barnets förälder varit, och huruvida barnets behov 

blivit tillräckligt tillgodosedda eller inte. Barnet kan beroende på omständigheterna under 

uppväxten utveckla en trygg eller otrygg anknytning som även benämns organiserad 

anknytning (Havnesköld et al., 2009, s. 191f). Anknytning under vuxenlivet påverkas av 
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individens erfarenheter av anknytning under uppväxten och påverkar individens reglering av 

sina känslor. Huruvida en vuxen person har förmåga att vara en god anknytningsperson till 

andra beror på de erfarenheter av anknytning individen har med sig från barndomen 

(Havnesköld et al., 2009, s. 197). 

 

6.2 Socialekologisk systemteori 

En individs nätverk består av flera mindre nätverk som samspelar i varierande grad med 

varandra och bildar tillsammans hela individens kontext i samhället. Bronfenbrenners (2002, 

s. 43) socialekologiska systemteori innehåller fyra olika nivåer av system som påverkar 

varandra; mikrosystem, mezzosystem, exosystem och makrosystem. Mikrosystemet 

kännetecknas av direkta relationer och möten med andra, vilka ökar i antal i takt med att 

barnet blir äldre, då i samband att barnet blir äldre. Mezzosystemet utgörs av kontakten mellan 

olika mikrosystem i individens närhet och ibland utan att individen är direkt involverad. 

Exosystemet omfattar de system som påverkar individen, men som individen inte är en del 

utav, exempelvis att ett barn blir påverkat av att en förälder blir arbetslös. Makrosystemet 

innefattar våra värderingar, politiska och ekonomiska strukturer, nationell och internationell 

lagstiftning samt religion  (Forsberg & Wallmark, 2002, s. 42-45). 

 

6.3 Copingstrategier 
Coping definieras av Lazarus och Folkman (1984) som att individen förändrar och utvecklar 

sina kognitiva funktioner och beteendemönster för att kunna hantera påfrestande situationer, 

vilka kräver mer resurser än de som individen besitter (Lazarus et al., 1984, s. 141; 

Hammarlund, 2012, s. 311). 

 

Strategier för att kunna bemöta och hantera svåra situationer i livet beskrivs av Hedrenius & 

Johansson (2013) som copingstilar. Det finns dokumenterat minst 400 olika typer av 

copingstilar. Ny kunskap om copingstilar tyder på att förmågan att kunna alternera mellan 

copingstilar är något som kan ses som en skyddsfaktor (Hedrenius et al., 2013, s. 147f). 

Coping innebär också en process, individen använder sig av copingstilar för att kunna hantera 

olika situationer under en viss period. Med coping som process kan Individen komma att 

mestadels förlita sig mer på antingen problemlösande eller defensiva strategier, individen kan 

alternera mellan dessa för att på bästa vis kunna hantera sin situation (Lazarus et al., 1984, s. 

142). Coping som process kan observeras när en individ genomgår ett sorgearbete. Coping 

som process vid sorgearbete börjar med en förlust av en närstående eller dylikt, då kan det 

inträffa att individen hamnar i förnekelse, shock eller misstro. Vid senare stadier av 

sorgearbetet kan tillbakadragenhet och depression förekomma och till slut hamnar individen i 

en acceptans inför att förlusten har skett, kunna skapa nya band till andra och blir återigen 

aktiv i sitt egna liv. Det skiljer sig individuellt hur lång tid processen tar, för en del kan 

processen genomgås under några månader, medan det för andra kan pågå under flera år 

(Lazarus et al., 1984, s. 142f). 

7. Metod 

7.1 Urval och avgränsning 

Studiens målgrupp har avgränsats till barn samt ungdomar och depression bland äldre har 

aktivt exkluderats i val av artiklar. Då studien fokuserar risk- och skyddsfaktorer för 

depression sker ingen fördjupning i depression som sjukdom. 

 

Valet av artiklar gjordes utifrån relevans för syftet och frågeställningen, som har benämnts 

tidigare (se sidan 2). Booth, Sutton & Papaioannou (2016, s. 85) framhäver att en god 
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forskningsfråga kan underlätta datainsamlingen. Är frågan bra formulerad är det lättare att 

identifiera de centrala aspekter den inrymmer, vilka kommer ligga till grund för de sökord 

som används i den sökning som genomförs. Forskningsfrågan är även avgörande för de 

inklusionskriterier som används för att finna relevanta studier att använda sig av. Vi har fått 

fram de valda studierna med hjälp av sökorden risk factors, protective factors och depression. 

Valet av sökord motiveras i att sökorden fångar det vi ämnar att undersöka. Vi har valt att inte 

inkludera sökord med de teorier som vi har använt i analysen då vi har enbart utgått ifrån 

syftet vid formuleringen av sökord. Vi sökte inte efter studier där specifika teorier har 

använts, avsikten var att istället applicera våra egna teorier på studiernas resultat för att få en 

djupare förståelse av resultaten.Valet av engelska sökord gjordes för att kunna genomföra en 

forskningsöversikt som ökar kunskapsområdet gällande risk- och skyddsfaktorer till 

depression. För att möjliggöra detta inkluderades engelska peer-reviewade vetenskapliga 

tidskrifter. Peer-review innebär att artiklarna är vetenskapligt granskade av flera experter 

inom det vetenskapliga området som bedömer styrkor och svagheter inom artiklarna, vilket 

har gett författarna möjlighet att revidera sina artiklar innan de har blivit publicerade. 

Inklusionskriterierna för sökningen via Summon var vetenskapliga artiklar, peer-reviewed, 

fulltext och artiklar som är publicerade tidigast år 2000 och senast 2016-12-31. 

Inklusionskriterierna för Social service abstracts var peer-reviewed och publicerade från år 

2000 och fram till 2016-12-31. Avgränsningen för publikationer som utgavs år 2000 och fram 

till 2016-12-31 genomfördes då forskningsöversikten ämnar att vara aktuell i dagens 

sociokulturella sammanhang och kunna bidra till att utöka aktuell kunskap om risk- och 

skyddsfaktorer i samband med depression. Discipliner och forskningsområden som 

inkluderades var social sciences och social welfare & social work. Valet av discipliner som 

inkluderades motiveras av att det är inom socialt arbete som studien genomförs. 

Exklusionskriterierna för sökningen var E-böcker och populärvetenskapliga artiklar. Vid valet 

av artiklar från sökresultaten exkluderade vi artiklar vars studier hade äldre som målgrupp, 

med äldre syftar vi på individer över 65 år. När vi genomförde sökningen av artiklar framkom 

det 63114 artiklar från Summon och 103 artiklar från Social service abstracts. När vi utifrån 

sökresultaten valde artiklar att inkludera i studien utgick vi från studiernas titlar och de sökord 

som ingick i studien. Vi gjorde även en bedömning av studiens relevans genom att läsa 

studiens abstract. För oss relevanta studier var studier som inkluderade barn, ungdomar eller 

unga vuxna som undersökningsgrupp och studier som ämnade att undersöka hur risk- och 

skyddsfaktorerna har påverkat de individer som inkluderades i studierna. Från Social service 

abstracts tog vi med 10 artiklar innan gallringen och från Summon inkluderades det 21 

artiklar innan gallringen. Sedan har vi läst igenom samtliga artiklar för att ytterligare bedöma 

deras relevans, vilket innebar att vi till slut inkluderade 2 artiklar från Social service abstracts 

och 13 artiklar från Summon. Vi har även gjort sökningar i psykologiska samt medicinska 

databaser med sökorden risk factors, protective factors och depression, publicerat tidigast år 

2000. Sökningar har även genomförts i Summon med sökorden risk factors, protective factors 

och depression, publicerat från år 2000 och senare inom Medicine samt Psychology som 

discipliner och forskningsområden. Sökningarna i de psykologiska och medicinska 

databaserna visade inga vetenskapliga artiklar gällande depression kopplat till risk- och 

skyddsfaktorer, varför inga artiklar inkluderades utifrån dessa sökningar. 

 

Vi är medvetna om att forskningen gällande de biologiska orsakerna till depression är väl 

underbyggd med vetenskapliga artiklar, men vi har valt att inte belysa de biologiska orsakerna 

till depression i vår forskningsöversikt. Vi anser att det biologiska perspektivet ligger utanför 

vår teoretiska tolkningsram som fokuserar på psykosociala faktorer i kombination med 

depression. Vi förstår att vi kunnat inkludera fler sökord i vår artikelsökning. Sökord som 

children och adolscence hade varit av relevans då studiens målgrupp är barn och ungdomar. 
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En sökning där dessa sökord involverats hade resulterat i ett annat utfall och andra artiklar. Vi 

valde istället att endast använda risk factors, protective factors och depression som sökord. Vi 

valde sedan ut artiklar som stämde överens med studiens syfte och målgrupp. Att inte 

använda children och adolscence som sökord gjorde att vi fick fler artiklar att välja mellan i 

sökresultatet. Att använda sökorden children och adolscence hade dock troligen varit 

tidsbesparande. Vi har valt att inte beakta skillnader mellan pojkar och flickor när det handlar 

om depression. Den här jämförelsen finns endast med i en artikel vi använder oss av. 

MacPhee och Andrews (2006) gör denna jämförelse, i resultatet finner vi inga skillnader, 

istället belyses likheter mellan de båda könen.  

 

Bryman (2011) framhäver att sekundäranalys medför begränsningar som okunnighet om 

materialet i artiklarna och svårtolkad sekundärdata. Vidare påpekar Bryman att kvalitén av 

sekundärdatan har säkerställts av de som genomförde studien och även att datainsamlingen är 

genomförd av författarna till studierna. Nyckelvariabler kan även vara exkluderade, vilket kan 

försvåra analysen av sekundärdatan (Bryman, 2011, s. 304f). Detta är begränsningar som vi är 

medvetna om. Begränsningarna kan ha påverkat vårt resultat, analys och slutsats men som 

inte går att undersöka vidare då vi inte kan replikera de utförda studierna i mån av tid och 

resurser. Begränsningarna går dock inte att frångå, då det är brister som medföljer en 

sekundäranalys, vilket vår forskningsöversikt utgörs av. 

 

7.2 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden består av artikelsökning av vetenskapliga artiklar som är både 

kvantitativa och kvalitativa. Sökningarna har gjorts i de databaser över vetenskapliga artiklar 

inom socialt arbete som finns tillhanda genom Örebro universitet, vilket är databaserna 

Summon och Social services abstracts. 

 

7.3 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet är ett begrepp för om studien har undersökt det som studien har som syfte att 

undersöka, validiteten avgör ifall variablerna som mäts påverkar varandra som antaget 

(Booth, et al., 2012, s. 153; Bryman, 2011, s. 163). I forskningsöversikten var variablerna 

risk- och skyddsfaktorer samt depression. Antagandet var att risk- och skyddsfaktorer under 

barn- och ungdomen kan påverka resiliensen respektive risken för att utveckla depression i 

vuxen ålder och syftet var att ta reda på vilka som var de centrala risk- och skyddsfaktorerna. 

Vi har valt sökord som fångar in det vi vill undersöka och som utgår från vår 

syftesformulering. Vi är samtidigt medvetna om att vi fått ett annat underlag för vår 

forskningsöversikt om vi använt oss av fler och annorlunda sökord. I sökandet av relevanta 

artiklar till vår forskningsöversikt har vi fokuserat på att använda databaser där vi kunnat 

inrikta sökningen på området socialt arbete, detta då vår forskningsöversikt ska ha relevans 

för det sociala arbetet. 

  

Reliabilitet, vilket står för tillförlitlighet, tar upp frågan om resultatet skulle bli detsamma om 

undersökningen gjordes igen samt om slumpen haft en påverkan på resultatet (Bryman, 2011, 

s. 49). Vi har i vår forskningsöversikt använt oss av vetenskapliga forskningsartiklar som har 

genomgått peer-review, vilket ger vårt urval en god tillförlitlighet. Enligt Booth (2012) kan 

slumpen ha en inverkan på alla forskningsresultat samt på reliabiliteten och tillförlitligheten 

av en mätning (Booth, et al., 2012, s. 154). Reliabiliteten kan även ses som ett uttryck för hur 

väl datainsamlingen genomförts. Vi beskriver tydligt hur vi gått tillväga vid datainsamlingen 

och en tydlig redogörelse görs även för de resterande delarna av den systematiska 

arbetsprocessen. Detta underlättar vid en upprepning av studien och därmed ökar 

forskningsöversiktens replikerbarhet (Bryman, 2011, s. 169ff).  
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Generaliserbarhet är om man genom sin genomförda undersökning har tillräckligt underlag 

för att dra slutsatser om att resultatet av undersökningen även går att applicera på 

populationen som helhet (Booth, et al., 2012, s. 142; Bryman, 2011, s. 168f). Då vår 

forskningsöversikt inkluderar studier från många olika länder och haft olika utgångspunkter 

vid undersökningen av risk- och skyddsfaktorer anser vi att generaliserbarheten för 

forskningsöversikten är hög.  

 

7.4 Tematisk analys 

Metoden för att analysera materialet har skett utifrån tematisk analys. Vid en tematisk analys 

grupperas och jämförs materialet för att finna liknelser (Fejes & Thornberg, 2009, s 204). 

Materialet struktureras in i en tabell med teman och subteman som utgörs av återkommande 

ämnen i materialet (Bryman, 2011, s. 528). Den följande tematiska analysen tematiserar 

materialet från artiklarna under de två huvudrubrikerna riskfaktorer och skyddsfaktorer samt 

underrubrikerna: riskfaktorer i kombination med copingstrategier, riskfaktorer i kombination 

med anknytning, riskfaktorer i kombination med ekologiskt- systemteoretiska resonemang, 

övriga riskfaktorer, skyddsfaktorer i kombination med copingstrategier, anknytning som 

skyddsfaktor mot utveckling av depression, skyddsfaktorer i ett ekologiskt- systemteoretiskt 

perspektiv och övriga skyddsfaktorer. Risk- och skyddsfaktorerna som inkluderas i de 

vetenskapliga artiklarna har kategoriserats in i respektive kategorier och sedan analyserats. 

8. Etiska överväganden 

De principiella ståndpunkter som Vetenskapsrådet (2011) presenterar handlar om vikten av ett 

etiskt övervägande vid insamling av data. Forskningsstudier utgår ifrån etiska principer som 

grund för ett etiskt förhållningssätt vid genomförande. Dessa etiska principer enligt Bryman 

(2011) är följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innefattar att de som genomför forskning måste delge de 

deltagande om syftet med undersökningen. Samtyckeskravet som sin rättighet att valfritt 

medverka i undersökningen. Konfidentialitetskravet är ett krav inom forskning som innebär 

att deltagarnas uppgifter som berör deras personuppgifter förblir anonyma. Nyttjandekravet 

fastställer att uppgifterna som ges till studien endast kommer att användas i det ändamål som 

anges i undersökningen (Bryman, 2011, s. 131f). Då den forskningsöversikt vi genomfört 

vilar på sekundärdata, är ett etiskt förhållningssätt enligt de etiska kraven inte av lika stor 

relevans för oss. Eftersom att vår forskningsöversikt grundar sig på redan genomförda studier, 

är god sed gällande forskning av större betydelse för oss. I likhet med SOU (1999:4) följer 

forskningsöversikten god sed och vi vill genom följande arbete bidra med kunskap för att 

bidra till en fördjupad och förbättrad förståelse gällande depression hos barn, ungdomar och 

unga vuxna. Med god sed menas etisk avvägning vid forskning och att genomgående i 

forskningen förhålla sig etiskt, vilket exempelvis kan vara att förfalskning av data eller plagiat 

inte förekommer. 

9. Resultatredovisning och analys 

Nedan redovisas resultatet av de valda vetenskapliga artiklarna i en i tabellform. Tabellen 

struktureras i sex kolumner, vilka vi har benämnt författare och studiens namn, urval, design, 

syfte, risk- och skyddsfaktorer samt resultat. Därefter följer vår tematiska analys där vi söker 

besvara våra frågeställningar med hjälp av våra teorier och en tematisk indelning. 
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Författare och 

studiens namn 

Urval Design Syfte Risk och 

skyddsfaktorer 

Resultat 

Cairns, K.E., 
Bee Hui Yap, M., 

Doreen 

Pilkington, P., 

Francis Jorm, A. 

(2014). 
 

Risk and 

protective factors 

for depression 

that adolescents 

can modify: A 

systematic review 

and meta-analysis 

of longitudinal 

studies. 
 

Studier som uppfyllde 

följande kriterier: 

prospektiv studiedesign, 

peer-reviewed, innehöll 

en eller flera potentiellt 

modifierbara risk eller 

skyddsfaktorer hos 

ungdomar som hypotes, 

inkluderade depressiva 

symtom eller diagnoser 

som utfallsvariabler, 

medelåldern för de 

ungdomar som deltog var 

mellan 12 och 18 år när 

risk- och 

skyddsfaktorerna 

studerades.  

En systematik 

undersökning och meta-

analys av longitudinella 

studier. 

Identifiera risk- och 

skyddsfaktorer som kan 

kopplas till ungdomar med 

depression med fokus på de 

faktorer som ungdomarna 

potentiellt kan förändra. 

Riskfaktor: drogmissbruk, 

bantning, vikt och negativa 

copingstrategier. 

Skyddsfaktorer: god sömn och 

kost.  

Förmodade riskfaktorer som 

under ungdomstiden är 

potentiellt modifierbara utan 

professionell hjälp eller stöd 

är: drogmissbruk (alkohol, 

tobak, cannabis, andra 

olagliga droger och 

blandmissbruk), bantning, 

negativa copingstrategier och 

vikt. Modifierbara 

skyddsfaktorer är god kost 

och sömn.  

Carbonell D. M., 

Reinherz H. Z., 

Giaconia R. M., 

Stashwick C. K., 

Paradis 

A. D. och 

Beardslee W. R. 

(2002). 

 

Adolescent 

Protective 

Factors 

Promoting 

Resilience in 

Young Adults at 

Risk for 

Depression. 

Information inhämtades 

från unga vuxna, deras 

föräldrar och lärare samt 

kliniska intervjuare. 

 

Totalt 376 respondenter, 

undersökte barn och 

ungdomar mellan 

åldrarna fem till 26, 

under en 22 års period. 

Longitudinell studie, 

strukturerade diagnostiska 

intervjuer. 

Målet med studien är att 

fastställa skyddsfaktorer i 

ungdomen, som kan 

anknytas till utfall hos 

vuxna med motståndskraft 

som är i riskzonen för 

depression. 

 

Familjens sammanhållning, 

socialt stöd från närstående, 

positivt synsätt och goda 

relationer under ungdomen 

fungerar som skyddsfaktorer 

hos ungdomar med risk för 

depression, avsaknaden av 

detta anses vara riskfaktorer. 

Ungdomarna med 

motståndskraft mot 

depression i form av 

skyddsfaktorerna uppvisade 

vid 15 års ålder en större 

benägenhet till 

sammanhållning med sina 

föräldrar, än de ungdomar 

som senare utvecklade 

depression. Vid 15 års ålder 

fanns det ingen skillnad 

mellan motståndskraftiga och 

deprimerade ungdomar när 

det kom till socialt stöd, dock 

angav de motståndskraftiga 

ungdomarna att de delade 

med sig av personlig 
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 information enbart till sin 

familj, till skillnad från de 

deprimerade. Den 

motståndskraftiga gruppen 

upplevde bättre självkänsla 

vid 15 års ålder än de utan 

motståndskraft.  

Vid åldrarna 15 och 18 hade 

ungdomarna med hög grad 

motståndskraft fler antal 

vänner än de utan 

motståndskraft och 80% av de 

som anses ha motståndskraft 

mot depression angav att de 

mestadels umgicks med 

andra, till skillnad från 42.4% 

av de deprimerade. 

Colman, I., Zeng, 

Y., McMartin S. 

E., Naicker, K., 

Ataullahjan, A., 

Weeks, M., 

Senthilselvan, A. 

Galambos, N. L. 

(2014). 

 

Protective factors 

against 

depression during 

the transition 

from adolescence 

to adulthood: 

Findings from a 

national 

Canadian cohort. 

1137 kanadensiska 

ungdomar svarade på 

enkäter om sin hälsa 

mellan åren 1994 och 

1995 fram till 2008 och 

2009, enkäterna 

besvarades vartannat år. 

Ungdomarna var mellan 

12 och 17 år gamla vid 

intervjuerna. 

Longitudinell studie, 

enkätundersökning. 

Författarna ämnade att ta 

reda på vilka skyddsfaktorer 

som skyddar mot 

uppkomsten av eller 

återkomsten av depression 

tidigt i vuxenlivet samt 

förklara samverkan med 

stressorer under 

övergångsperioden mellan 

ungdomen och vuxenlivet. 

Skyddsfaktorer anses vara 

finansiellt socialt stöd, 

självkänsla, självförtroende, 

fysisk aktivitet, och 

utbildning. Riskfaktorer 

ansågs vara flertalet stressorer; 

personlig stress, arbetsstress, 

ekonomisk stress och andra 

faktorer såsom trauma vid 

barndomen i form av 

separation eller misshandel. 

Stressfaktorerna påverkade 

inte den undersökta gruppen 

till att utveckla depression i 

hög grad, vilket ansågs bero 

på att de i stor utsträckning 

hade socialt stöd, var 

utbildade och fysiskt aktiva.  
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Clark, T. C., 

Denny, S., 

Fleming, T., Wall, 

M. (2004). 

 

Emotional 

Resilience: Risk 

and Protective 

Factors for 

Depression 

Among 

Alternative 

Education 

Students in New 

Zealand. 

                     

         

268 studenter på 

alternativ utbildning i 

Nya Zeeland.  

Enkätundersökning.  Att förklara den social 

miljön och förekomsten av 

depression bland AU-

studenter i Nya Zeeland. Att 

identifiera risk- och 

skyddsfaktorer kopplade till 

depressionssymtom och 

identifiera skyddsfaktorer 

som reducerar risken för 

depression vid stora 

motgångar. 

Riskfaktorer: Stor fattigdom, 

vittne till våld i hemmet, 

upplevelse av mobbning i 

skolan. 

Skyddsfaktorer: Goda familje- 

och klasskamrat relationer. 

28 (35.4%) av tjejerna och 31 

(21.1%) av killarna uppvisade 

resultat som indikerade en 

hög sannolikhet att lida av 

mental ohälsa genom 

depression.   
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Dooley, B., 

Fitzgerald, A., 

Mac Giollabhui, 

N. (2015). 

 

The risk and 

protective factors 

associated with 

depression and 

anxiety in a 

national sample of 

Irish adolescents. 

6085 studenter från 72 

skolor.  

Enkätundersökning, 

användning av tidigare 

forskning. 

Syftet med studien är att 

undersöka vilka skydds och 

riskfaktorer som är kopplat 

till depression och ångest 

bland irländska ungdomar. 

Riskfaktorer för att utveckla 

depression och ångest kan 

variera, men kan bero på ålder, 

kön, familjestruktur, familjens 

socioekonomiska status, 

föräldrars hälsa, missbruk, 

uppbrott av romansrelationer 

och  oförmåga till att reglera 

sin ilska och stressande 

händelser i livet. 

Skyddsfaktorer kan tillskrivas 

förhöjda nivåer optimism, 

motståndskraft, självkänsla, 

nöjsamhet med livet, 

nöjsamhet med kroppen och 

goda relationer till 

klasskamrater. 

Mobbning, rasism och 

föräldrars utbildning 

framkom som de största 

påverkande faktorerna till 

depression och ångest. 

Studiens resultat visar även 

på ett samband mellan förlust 

och depression. 

Field, T., Diego, 

M., Sanders, C 

(2001). 

 

Adolescent 

depression and 

risk factors. 

79 studenter i tonåren 

deltog i undersökningen. 

Kvantitativ studie, 

enkätundersökning. 

Syftet med studien var att 

undersöka riskfaktorer för 

att utveckla 

depression  bland 

ungdomar. 

Skyddsfaktorer var god 

relation till föräldrar, fysisk 

aktivitet, höga betyg och god 

relation till vänner. 

Riskfaktorer var det motsatta, 

negativa relationer eller inga 

relationer alls till sina 

Studiens resultat visar att 

riskfaktorer för att utveckla 

depression hos ungdomar var 

en bristande relation till sina 

föräldrar, bristande 

vänskapliga relationer och låg 

fysisk aktivitet. Även 
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föräldrar, låg fysisk aktivitet 

och få eller inga vänskapliga 

relationer. 

missbruk av droger förekom i 

större utsträckning bland de 

deprimerade. 

Gangwisch, J. E., 

Babiss, L. A., 

Dolores, M., 

Turner, J. B., 

Zammit, G. K., 

Posner, K. (2010) 

 

Earlier Parental 

Set Bedtimes as a 

Protective Factor 

against 

Depression and 

Suicidal Ideation. 

Barn i åldern 7 till 12 år.  

 

Kvantitativ studie, enkäter 

med mödrar. Multivariat 

korstabellsanalys av 

“ADD Health” genom 

användandet av logistisk 

regression.   

Att studera relationen 

mellan läggtider satta av 

föräldrarna, sömntid och 

depression som ett 

kvasiexperiment för att 

upptäcka den potentiella 

dubbelriktade relationen 

mellan för lite nattsömn och 

depression.  

Riskfaktor: Sen läggtid.  

Skyddsfaktor: Tidig läggtid. 

Barnen i 

undersökningsgruppen som 

hade läggtider satta av 

föräldrarna från midnatt och 

senare hade 24 % högre 

sannolikhet att lida av 

depression och 20% högre 

sannolikhet att ha 

självmordstankar jämfört med 

de barn som hade läggtider 

innan 22:00 eller tidigare. 

Knoche, L. L., 

Givens, J. E., 

Sheridan, S. M. 

(2007) 

 

Risk and 

Protective 

Factors for 

Children of 

Adolescents: 

Maternal 

Depression and 

Parental Sense of 

Competence.  

49 ungdomar 

(medelålder 17.3 år) som 

är mammor och deras 

små barn (medelålder 9.5 

månader).  

Kvalitativ studie. 

Intervjuer genomfördes 

med mödrarna och data 

från barnen hämtades på 

respektive skola som 

undersöktes. 

Studien är en del av en 

längre longitudinell 

undersökning som studerar 

effekterna av en 

intervention som handlar 

om att skapa förutsättningar 

för barn att gå i skolan och 

föräldraengagemang hos 

familjer i socioekonomiskt 

utsatta områden. 

 

Minderåriga ensamstående 

mödrar visade en märkbar risk 

att drabbas av psykologiska 

problem, ex. depression, 

jämfört med vuxna mödrar 

(risken var fördubblad). 

Depression hos minderåriga 

mödrar har betraktats som en 

riskfaktor för deras barns 

utveckling och kognitiva 

utfall, då mödrarna brister i 

engagemang.  

När mödrarnas depression 

ökade, minskade också 

barnens resultat i mätningen. 

Högre angiven känsla av 

kompetens hos mödrarna 

kunde likställas med högre 

resultat hos barnen.   

När depression ökade, 

minskade föräldrarnas känsla 

av kompetens.  

 

MacPhee, A. R., 

Andrews, J. W. 

(2006). 

 

Risk factors for 

depression in 

early adolescence. 

2014 pojkar och flickor i 

åldrarna 12 och 13 år 

deltog i undersökningen. 

Kvantitativ longitudinell 

studie, enkätundersökning. 

Syftet med studien är att 

framhäva tydliga 

riskfaktorer för depression 

och att eventuellt få fram 

skillnader mellan pojkar och 

flickor. 

Riskfaktorer förekommer i 

studien som 

föräldrars depression, låg 

självkänsla, frekvent stress, 

pubertal utveckling, familjens 

socioekonomiska status, 

bristande engagemang från 

föräldrar, negativ självbild, få 

vänner, 

Låg självkänsla var 

huvudsakliga orsaken till 

depression bland 

ungdomarna, oavsett kön. Det 

framkom i studien att 

bristande engagemang från 

föräldrar är en riskfaktor för 

att låg självkänsla ska 

uppstå.  Studien uppgav även 
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uppmärksamhetssökande och 

negativa livshändelser. 

att det övriga som gav en 

signifikant påverkan av 

pojkars mående var okänt. 

Muris, P., 

Schmidt, H., 

Lambrichs R., 

Meesters, C. 

(2001). 

Protective and 

vulnerability 

factors of 

depression in 

normal 

adolescents. 

373 barn, varav 208 

flickor och 165 pojkar i 

åldrarna 7-17 deltog i 

studien. 

Kvantitativ studie. 

Insamlingsmetoden bestod 

av en enkätundersökning. 

Författarna till studien 

ämnade att undersöka hur 

risk och skyddsfaktorer 

påverkar förekomsten av 

depression.  

Skyddsfaktor är positiva 

copingstilar. Riskfaktorer är 

bristande engagemang vid 

uppfostran och lågt 

självförtroende negativ 

copingstil. 

Negativa egenskaper hos de 

deltagande ungdomarna kan 

kopplas till depression som 

har uppkommit på grund av 

negativ copingstil, lågt 

självförtroende och föräldrars 

negativa uppfostran. 

Piko, B. F., 

Fitzpatrick K. M. 

(2003). 

 

Depressive 

Symptomatology 

Among 

Hungarian Youth: 

A Risk and 

Protective 

Factors 

Approach. 

 

1,226 Skolelever mellan 

åldrarna 11 och 20 från 

sex skoldistrikt deltog i 

undersökningen. 53% av 

de deltagande var pojkar 

och 47% flickor.  

Kvantitativ studie. 

Enkätundersökning som 

insamlingsmetod. 

Risk och skyddsfaktorer 

undersöktes för att se i 

vilken utsträckning de 

bidrog eller påverkade 

depressiva symptom hos 

Ungerska ungdomar. 

Hänsyn togs till ålder och 

kön. 

Riskfaktorer angavs så som 

problematiskt beteende 

(aggressivt beteende och 

mindre brottsligt beteende) 

som är märkbart bland 

huvudsakligen pojkar. Lågt 

självförtroende, bristande 

skolgång och icke fungerbara 

relationer till föräldrar. 

Skyddsfaktorer som inkluderas 

i studien är självförtroende. 

Flickor uppfattades bli mer 

påverkade av riskfaktorer än 

pojkar. Att bli utsatt för 

fysiskt våld var en extrem 

riskfaktor för båda könen. 

Lägre betyg sågs som 

riskfaktor för depression 

mestadels bland de yngre 

ungdomarna. Bland de äldre 

ungdomarna, åldern 16 till 20 

år, förekom det däremot en 

större utsträckning av 

problematiskt beteende. 

Nöjdhet med skolgången var 

skyddsfaktor för båda 

åldersgrupperna. Flickor 

mellan åldrarna 16 till 20 

uppvisade högre nivå av 

problematiskt beteende och 

depression än pojkar. 

Manuel, J. I., 

Martinson, M. L, 

Bledsoe-Mansori, 

S. E., Bellamy, J. 

En nationell panelstudie 

med nära 5000 födslar i 

20 städer med en 

befolkning på 200000 

En analys med 

sekundärdata från studien 

“Fragile Families And 

Child Wellbeing”.  

Att undersöka relationen 

mellan stress, socialt stöd 

och depressiva symtom i ett 

nationellt urval av 

Stress kopplat till ekonomiska 

svårigheter, bristande 

föräldraförmåga och dålig 

fysisk hälsa ökade riskerna för 

Ungefär 15% hade en diagnos 

av trolig svår depression vid 

år 1, 21% vid år 3 och 17% 

vid år 5.  
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L. (2012). 

 

The influence of 

stress and social 

support on 

depressive 

symptoms in 

mothers with 

young children. 

eller mer i USA. Urvalet 

för analysen inkluderade 

alla mödrar som delgav 

svar i studien som gjorde 

uppföljningar år 1, år 3 

och år 5 efter barnets 

födelse. 

Amerikanska kvinnor på 

landsbygden med låg 

inkomst och som har små 

barn.  

depression.  

Instrumentellt stöd och stöd 

från partner var potentiella 

skyddsfaktorer för att reducera 

de negativa effekterna av 

stress till en viss del. 

Pagan River, M. 

S. (2015). 

 

Risk and 

Protective 

Factors for 

Depression 

in Mexican-

American Youth: 

The Impact of 

Generational 

Status, Family, 

and Parental 

Influences. 

 

1424 Studenter mellan 

åldrarna 12 och 21. 

Analys av data med 

sekundärdata från den 

nationella longitudinella 

Amerikanska studien 

“WAVE I of the National 

Longitudinal Study of 

Adolescent Health”. 

Syftet med studien var 

uppdelat i tre delar. Det 

första syftet var att 

undersöka ifall det fanns en 

skillnad mellan Mexikanskt 

invandrade generationer 

gällande förekomsten av 

depression. Studiens andra 

syfte var att undersöka vilka 

riskfaktorer så som kön, 

generationstillhörighet och 

socioekonomisk status som 

märkbart påverkade 

ungdomarna. Studiens tredje 

syfte var att undersöka ifall 

familjens stöd och 

övervakning minskade 

risken för depression. 

Riskfaktorer i undersökningen 

var svag sammanhållning 

inom familjen, 

socioekonomisk status och 

utanförskap hos olika 

generationer av invandrare till 

USA från Mexico. 

Skyddsfaktorerna var hög nivå 

av familjestöd, familjens 

övervakning av ungdomen och 

familjens socioekonomiska 

status.  

Tjejer upplevde depression i 

större utsträckning än pojkar 

över alla generationer, de som 

var drabbade av depression 

i   högst grad var andra 

generationens tjejer, de hade 

även låg nivå av familjestöd, 

vilket var en riskfaktor. Andra 

generationens invandrare 

upplevde i större grad 

depression än första 

generationen. 

Socioekonomisk status kunde 

inte fastställas påverka ifall 

ungdomen upplevde 

depression. Högre nivåer av 

familjestöd visade sig vara en 

skyddsfaktor. Föräldrars 

övervakning gav ingen 

märkbar påverkan i 

förhållande till ungdomarnas 

depression.  

Stirling, K., 

Toumbourou, Jw., 

Rowland, B. 

(2015). 

 

Community 

Factors 

Influencing Child 

21 studier som mätte 

inklusionskriterierna 

valdes. Studierna skulle 

innehålla depression som 

en variabel, ha 

samhällsnivå som en 

inkluderad faktor, ha 

funnits med i tidigare 

Det genomfördes en 

litteratursökning där både 

observations- samt 

interventionsfokuserade 

studiedesigner togs i 

beaktning. Studierna togs 

från både peer-reviewade 

och icke peer-reviewade 

Att genomföra en 

systematisk 

forskningsöversikt för att 

identifiera samhälleliga 

risk- och skyddsfaktorer för 

depression hos skolbarn i 

åldrarna 4-18. 

Riskfaktorer: Låg 

socioekonomisk status, lågt 

samhällsskydd, att vara en del 

av minoritetsbefolkningen 

samt diskriminering.  

Skyddsfaktor: Att ha en stark 

förankring i området där man 

bor. 

18 av de 21 

samhällsorienterade och 2 av 

de 3 interventionsorienterade 

studierna uppvisade en eller 

flera signifikanta effekter. 

Lågt samhällsskydd, att 

tillhöra minoritetsbefolkning 

och diskriminering. 
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and Adolescent 

Depression: A 

systematic Review 

and Meta-

analysis. 

 

metaanalyser samt 

innehålla en relevant 

statistisk jämförelse. 

publikationer.    

Smokowski, P. 

R., Mann, E. A., 

Reynolds, A. J., 

Fraser, M. W. 

(2003). 

 

Childhood risk 

and protective 

factors and late 

adolescent 

adjustment in 

inner city minority 

youth. 

 

1539 barn och ungdomar 

som inkluderas i 

kategorin minoriteter i 

Chicago, deltagarna i 

studien var mellan 

åldrarna 8 till 22. Från att 

deltagarna var barn till 

att de blev ungdomar 

undersöktes deras 

sociala, akademiska och 

psykologiska anpassning 

utifrån skydds och 

riskfaktorer och hur det 

påverkade deras hälsa 

och utbildning. 

Analys av andrahands data 

från den longitudinella 

studien “Chicago 

Longitudinal Study”.  

Syftet med studien var att 

belysa skydds och 

riskfaktorerna för minoritets 

ungdomar som växer upp i 

inre delen av Chicago. 

Studien undersökte risk och 

skyddsfaktorer med 

utgångspunkt i depression 

och färdigställd utbildning. 

Missbruk, kriminellt beteende, 

bristande stöd från föräldrar 

och problematik i skolan 

beskrevs som riskfaktorer. Ett 

ökat antal riskfaktorer ansågs 

vara en riskfaktor i sig. 

Skyddsfaktorer var 

självförtroende, individuellt 

socialt kapital, socialt stöd 

anpassningsbarhet, 

copingstrategier och 

individuella stärkande 

egenskaper. Andra 

skyddsfaktorer som studien 

framhäver är goda relationer 

med föräldrar, lärare och 

klasskamrater. 

Riskfaktor på familjenivå 

påverkade ungdomars 

utbildning, då ungdomar med 

låg utbildningsnivå tenderade 

att ha föräldrar som också 

hade låg utbildning. Ett ökat 

antal riskfaktorer inom 

familjen påverkade graden av 

ungdomens utbildning, 

däremot kunde inte samband 

mellan ökade risker i familjen 

och depression hos ungdomar 

fastställas.  
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Med hjälp av tematiseringen struktureras analysen in i rubriker och underrubriker av de risk- 

och skyddsfaktorer som förekommer inom de vetenskapliga artiklarna. 

 

9.1 Riskfaktorer 
 

9.1.1 Riskfaktorer i kombination med copingstrategier 

Under följande rubrik inkluderas riskfaktorer från de vetenskapliga artiklarna som kan 

kopplas till negativa copingstrategier. 

 

Cairns et al. (2014) identifierar risk- och skyddsfaktorer som kan ge förklaring till 

uppkomsten av depression hos individer samt även förhindra utvecklandet av depression. I 

studien väljer de att fokusera på de faktorer som ungdomarna själva kan förändra. I studiens 

resultat framkommer det att ungdomar som brukar droger, bantar och experimenterar med 

vikten löper ökad risk att drabbas av depression. Riskerna vid drogmissbruk framkommer 

även i Smokowski et al. (2003) som undersöker risk- och skyddsfaktorer hos 

minoritetsungdomar. Att använda droger, banta och experimentera med vikten är olika sätt för 

en individ att hantera en specifik situation, varpå de negativa sätten att hantera situationerna 

kan ses som negativa copingstrategier.  

 

Colman et al. (2014) fokuserar på de skyddsfaktorer som motverkar uppkomsten av eller 

återkomsten av depression tidigt i vuxenlivet. De förklarar också samverkan med stressorer 

under övergångsperioden mellan ungdomen och vuxenlivet. De riskfaktorer de såg var flera 

olika former av stress. Dessa former av stress var personlig stress, arbetsstress och ekonomisk 

stress. Dooley et al. (2015) undersöker vilka risk- och skyddsfaktorer som kan kopplas till 

depression och ångest bland irländska ungdomar. De för fram i sin studie, i likhet med 

Colman et al. (2014), att stressande händelser i livet utgör en riskfaktor. Manuel et al. (2012) 

undersöker relationen mellan stress, socialt stöd och depressiva symtom. I sitt resultat fann de 

att stress kopplat till ekonomiska svårigheter, föräldraskap och dålig fysisk hälsa ökade 

riskerna för depression hos mödrar. Stress är en kroppslig reaktion i situationer som kräver 

extra kraft och energi och utgör en negativ copingstrategi som individen själv inte kan 

påverka. Kortvarig stress är inte farligt, men däremot är stress under en längre tid skadligt för 

en individ och kan leda till olika typer av besvär, inte sällan av psykosomatisk karaktär. 

MacPhee et al. (2006) studie genomförs med syfte att framhäva tydliga riskfaktorer för 

depression och att eventuellt få fram skillnader mellan pojkar och flickor. I studien 

framkommer det att en låg självkänsla, negativ självbild samt frekvent stress var riskfaktorer. 

Lågt antal vänner, negativa livshändelser och uppmärksamhetssökande var även det 

riskfaktorer. Muris et al. (2001) undersöker i sin studie hur risk- och skyddsfaktorer påverkar 

uppkomsten av depression. Lågt självförtroende och en negativ copingstil visade sig vara 

riskfaktorer för depression. I Piko et al. studie (2003) undersöker de risk- och skyddsfaktorer 

för att se i vilken utsträckning risk- och skyddsfaktorerna påverkade eller bidrog till 

depressiva symtom hos ungerska ungdomar. I resultatet kunde de även i denna studie utpeka 

lågt självförtroende som en riskfaktor. Utöver detta handlade riskfaktorerna om bristande 

skolgång och problematiskt beteende i form av aggressivitet och mindre brottslighet utgjorde 

också risker. I likhet med Piko et al. (2003) såg de i Smokowski et al. (2003) risker som 

handlade om kriminellt beteende och problematik i skolan. I det fall en individ uppvisade 

flera riskfaktorer sågs detta som en riskfaktor i sig. Dessa förhållningssätt och beteenden är 

exempel på negativa copingstrategier. När en person har ett dåligt självförtroende saknas 

tilltro till den egna förmågan och därmed förhåller sig individen till sig själv på ett negativt 
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sätt. När individer uppvisar ett aggressivt och kriminellt beteende agerar de mot sin 

omgivning på ett negativ sätt, de agerar därmed utifrån negativa copingstrategier. 

 

9.1.2 Riskfaktorer i kombination med anknytning 

Följande riskfaktorer från studierna kan studeras i kombination med anknytning anknytning, 

då dessa riskfaktorer påverkar barnet under barnets uppväxt och i relation till sina 

anknytningspersoner. 

 

Studien av Colman et al. (2014) lyfter fram trauma i barndomen som uppstår på grund av 

misshandel eller separation av föräldrar som riskfaktorer som kan orsaka depression. 

Misshandel inom familjen och separation mellan föräldrar påverkar ungdomens anknytning 

till sina anknytningspersoner, då sådana riskfaktorer kan påverka anknytningen till att bli en 

otrygg anknytning. Riskfaktoren ökar risken för depression hos barnet senare i livet. Även 

studien som är genomförd av Clark, Denny, Fleming och Wall (2004) har riskfaktorn 

bevittnande av våld i hemmet. Studien skriven av Dooley et al. (2015) inkluderar föräldrars 

mående som en riskfaktor bland ungdomar till att utveckla depression. Föräldrarnas hälsa kan 

komma att påverka ungdomens anknytning till föräldern, då förälderns förmåga till att 

uppfylla ungdomens alla behov kan brista. Ungdomens anknytning kan då påverkas till att bli 

otrygg. Knoche et al. (2007) inkluderar depression hos mödrar som riskfaktor för att påverka 

barns kognitiva nivå och allmänna utveckling. Mödrarnas mentala ohälsa kan komma att 

påverka deras relation till sina barn, då depressionen kan innebära att mödrarna inte kan 

bemöta barnens behov och därmed påverka anknytningen mellan mödrarna och barnen 

negativt.  

 

Field et al. belyser i sin studie (2001) negativa relationer eller inga relationer till sina föräldrar 

som riskfaktorer. Negativa eller inga relationer till sina föräldrar är något som kan orsaka att 

ungdomen bildar en otrygg anknytning till sina anknytningspersoner. MacPhee, A. R. och 

Andrews studie (2006) samt studien av Muris et al. (2001) påvisar bristande engagemang i 

uppfostran som riskfaktor för ungdomarnas utveckling. Det bristande engagemanget från 

föräldrarna kan ses som bidragande faktor till otrygg anknytning, då barnets inre 

arbetsmodeller kan komma att formas av detta och medverka till att barnet senare kan 

utveckla en otrygg anknytning och depression. Studien som författades av Piko B. F. och 

Fitzpatrick (2003) påvisar dysfunktionella relationer mellan ungdomar och föräldrar som 

riskfaktor för utveckling av depression. Denna riskfaktor påverkar ungdomens risk för 

depression, vilket kan förklaras med brister i anknytning, då ungdomen innehar ett negativt 

anknytningsmönster till sina föräldrar då relationerna till dessa är dysfunktionella. Bristande 

stöd från föräldrar är en av de riskfaktorer som inkluderas i Smokowski et al’s studie (2003), 

bristande stöd från föräldrar kan medverka till att anknytningen till föräldrarna utvecklas till 

en otrygg anknytning. I Pagan Rivers studie (2015) framgår det att en låg nivå av familjestöd 

delvis anses vara riskfaktor för att utveckla depression bland mexikansk-amerikansk ungdom. 

Brist på stöd från föräldrar kan medverka till att ungdomens anknytning till föräldern blir en 

otrygg anknytning. 

 

9.1.3 Riskfaktorer i kombination med ekologiskt- systemteoretiska resonemang 

Följande riskfaktorer har vi inkluderat från studierna och kombinerar med ekologisk 

systemteori eftersom riskfaktorerna antas påverka barn och ungdomar i olika sociala system. 

Dessa riskfaktorer ökar utveckling av depression bland barn och ungdomar. 

 

I Carbonell m.fl. studie (2002) redovisar författarna följande riskfaktorer, vilka kan härledas 

till brister av ekologisk-systemteoretisk karaktär och vilka kan leda till uppkomsten av 
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depression; avsaknaden av sammanhållning inom familjen, bristande socialt stöd från 

närstående och problematiska relationer under ungdomen. En icke fungerande 

sammanhållning inom familjen och problematiska relationer påverkar ungdomarna genom 

mikrosystemet, då ungdomens familj och övriga relationer är en del av ungdomens 

mikrosystem. Bristande socialt stöd påverkar ungdomen via exosystemet, då ungdomarnas 

sociala stöd är något som ungdomarna blir påverkade av men inte själv kan påverka. Studien 

skriven av Smokowski et al. (2003) påvisar problematik i skolan och bristande stöd från 

föräldrar som riskfaktorer för att barn senare utvecklar depression. Problematik i skolan är en 

del av barnens mikrosystem, då det är något som direkt påverkas och påverkar barnen. 

Bristande stöd från barnens föräldrar är något som även tillhör mikrosystemet, då även det är 

något som påverkar barnens relation till sina föräldrar. Barnens relation till sina föräldrar är en 

del av barnens mikrosystem. 

 

I Fields m.fl. artikel (2001) framhäver de riskfaktorer för att utveckla depression som få eller 

inga vänskapliga relationer och negativ eller icke förekommande relation till sina 

föräldrar.  Dessa riskfaktorer påverkar ungdomarna via mikrosystemet, då relationer till 

vänner och relationer till föräldrar är en del av ungdomarnas mikrosystem. I studien av Muris 

et al. (2001) anger författarna bristande engagemang vid uppfostran som riskfaktor. Denna 

riskfaktor påverkar barnens mikrosystem, då uppfostran ges från föräldrarna som är en del av 

barnets mikrosystem. Piko och Fitzpatrick (2003) framhäver bristande skolgång och icke 

fungerande relationer mellan ungdomarna och föräldrarna som riskfaktorer i studien 

Depressive Symptomatology Among Hungarian Youth: A Risk and Protective Factors 

Approach. Bristande skolgång är en del av ungdomarnas mikrosystem, då ungdomarna själva 

har en relation till  sin skola genom sina lärare och är med och påverkar sina egna betyg, även 

dysfunktionella relationer mellan ungdomarna och föräldrarna tillhör mikrosystemet. Knoche 

et al. studie (2007) inkluderar riskfaktorn att föräldrars negativa emotionella tillstånd kan 

komma att påverka barnen negativt, den riskfaktorn påverkar barnen via mikrosystemet då 

föräldrarnas inverkan på barnen sker genom en direktkontakt. 

 

Riskfaktorer i Clark et al. (2004) studie är följande: utsättas för mobbning i skolan, bevittna 

våld i hemmet och att uppleva djup fattigdom. Dessa riskfaktorer påverkar ungdomarna på 

flera olika systemnivåer. Bevittnande av våld i hemmet samt mobbning i skolan sker på 

mikronivån. Barn som lever i en djup fattigdom blir påverkade av exosystemet då de inte 

själva kan påverka detta. Studien som genomfördes av Dooley et al. (2015) innefattar 

riskfaktorer som utgår från ekologiskt-systemteoretiska resonemang. Dessa inkluderar 

familjens socioekonomiska status, familjens struktur, uppbrott av romansrelationer och 

föräldrarnas mående. Föräldrarnas mående, romansrelationer och familjens struktur är något 

som påverkar ungdomarna genom mikrosystemet, då föräldrarna och partner till ungdomarna 

är delar av ungdomarnas mikrosystem. Familjens socioekonomiska status utgörs av 

föräldrarnas inkomst och tillhör ungdomens exosystem, då ungdomarnas föräldrar är de som 

kan påverka familjens socioekonomiska status. Studien om risk- och skyddsfaktorer för 

depression hos mexikansk-amerikanska ungdomarna som blir påverkade av familj, föräldrar 

och generationstillhörighet genomfördes av Pagan River (2015). I studien undersöker de 

riskfaktorer för depression. De riskfaktorer de finner är familjens socioekonomiska status och 

svag sammanhållning inom familjen. Bristande stöd inom familjen tillhör ungdomarnas 

mikrosystem, då deras relation till sina föräldrar är en del av mikrosystemet. Studien som 

genomfördes av Manuel et al. (2012) framhäver att ekonomiska svårigheter är en riskfaktor 

till att mödrar utvecklar depression. Ekonomiska svårigheter tillhör exosystemet hos barnen i 

studien, då ekonomin inom en familj påverkas av föräldrarna och inte av barnen. Studien av 

Stirling et al. (2015) påvisar riskfaktorerna låg socioekonomisk status, lågt samhällsskydd, att 
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tillhöra en del av minoritetsbefolkningen samt diskriminering. Låg socioekonomisk status och 

lågt samhällsskydd är en del av ungdomarnas exosystem, då det är faktorer som påverkar 

ungdomarna, men som ungdomarna inte kan påverka. Diskriminering på grund av tillhörighet 

till minoritetsbefolkning tillhör makrosystem då det grundas i de värderingar som förekommer 

i den sociala och kulturella kontext som familjen lever i. 

 

I Colman et al. (2014) inkluderas följande riskfaktorer med hänvisning till ekologiskt-

systemteoretiska resonemang: Stressorer i form av ekonomisk stress samt trauma i barndom 

som uppkommit på grund av misshandel eller föräldrars separation. Ekonomisk stress tillhör 

exosystemet, vilket är något som påverkar ungdomarna, men som ungdomarna själv inte 

påverkar. Misshandel är något som påverkar ungdomarna i mikrosystemet, då det är något 

som påverkar ungdomarna som individ och sker av vuxna i närmiljön. Separation mellan 

föräldrar är något som påverkar ungdomarna via mikrosystemet, då det påverkar 

ungdomarnas familj och på så vis även ungdomarnas struktur av sitt mikrosystem. 

Riskfaktorer som förekommer i studien Risk factors for depression in early adolescence 

(MacPhee & Andrews 2006) som kan förklaras med ekologisk systemteori är föräldrars 

depression, familjens socioekonomiska status, bristande engagemang från föräldrar och lågt 

antal vänner. Ungdomarnas mikrosystem blir utsatt för riskfaktorer då bristande engagemang 

från föräldrar, depression hos föräldrar samt få vänner är en del i ungdomarnas mikrosystem. 

Deras exosystem blir påverkat av familjens socioekonomiska status. 

 

9.1.4 Övriga riskfaktorer 

Dessa riskfaktorer är av sådant slag att de inte går att analysera utifrån de teorier som vi har i 

vår teoretiska tolkningsram. Vi inkluderar dem under denna rubrik eftersom de inte passar att 

ta med under analysen i kombination med någon teori. 

 

MacPhee et al. studie (2006) visar att en pubertal utveckling som anses vara onormal utgjorde 

en riskfaktor. Denna riskfaktor är inom det biologiska området för riskfaktorer, vilket är ett 

tema som vi har valt att inte inkludera. Dooley et.al. studie (2015) uppmärksammar att en 

oförmåga att reglera ilska kan innebära en riskfaktor. I samma studie inkluderades ålder och 

kön som variabler med resultatet att de kunde utgöra riskfaktorer. Riskfaktorer i form av 

oförmåga att reglera ilska samt ålder och kön är riskfaktorer som vi inte kan analysera utifrån 

de teorier som vi använder i forskningsöversikten. Gangwisch et.al. (2010) studerar vilken 

effekt läggtider har för barn i relation till depression. I studiens resultat såg de att en läggtid 

efter 00:00 ökade risken för depression hos barn. Sena läggtider är inte heller möjligt att 

analysera utifrån de teorier som vi har med i studien, det vill säga copingstrategier, 

anknytning och socialekologisk systemteori. 
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9.2 Skyddsfaktorer 
 

9.2.1 Skyddsfaktorer i kombination med copingstrategier 

Under följande rubrik inkluderas skyddsfaktorer från de vetenskapliga artiklarna som kan 

kopplas till positiva copingstrategier. 

 

Muris et al. (2001) uppfattar positiva copingstilar som en skyddsfaktor för depression i sin 

studie. Cairns et al. (2014) studie visar att skyddsfaktorer som ungdomarna själva kunde 

påverka gav goda resultat. Dessa utgjordes av en god kost och sömn. Colman. et al. (2014) 

fann flertalet skyddsfaktorer som är modifierbara av en individ. Det som kunde verka som ett 

skydd mot uppkomsten av depression var god självkänsla, fysisk aktivitet, självförtroende och 

utbildning. Att självförtroende reducerar risken för depression framkommer även i Piko et al. 

(2003). Vikten av fysisk aktivitet återkommer i Field et al. (2001) där de undersöker 

riskfaktorer för att utveckla depression hos ungdomar. I studien framkommer det även att 

höga betyg i skolan verkar som en skyddsfaktor. Dooley m.fl. (2015) finner att ett flertal 

skyddsfaktorer som individen själv kan påverka. Det handlar om en högre grad av optimism, 

bättre motståndskraft, självkänsla samt en förnöjsamhet med livet och den egna kroppen. 

Liknande resultat kan ses i Smokowski et al. (2003) där en del av skyddsfaktorerna utgörs av 

individuellt stärkande egenskaper, därav bland annat självförtroende. Carbonell et al. (2002) 

tar upp vikten av ett positivt synsätt för att minska risken för depression, vilket är en del av 

deras motståndskraft mot depression i form av skyddsfaktor. Alla dessa ovanstående 

skyddsfaktorer är exempel på positiva copingstrategier, det är alltså förhållningssätt och-/eller 

beteendemönster som får positiva utfall. En god kost, god sömn och fysisk aktivitet ger energi 

och kraft som är viktig för att klara av dagens utmaningar. Om en individ genomgått en 

utbildning och lyckas få höga betyg ger det individen möjligheter att kunna få ett jobb och 
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försörja sig, detta ger trygghet och hopp för framtiden vilket är positivt för en individs 

mående. Stärkande egenskaper i form av optimism, förnöjsamhet, motståndskraft, självkänsla 

och självförtroende hjälper en individ att klara av tuffa situationer som ställer höga krav. Det 

är egenskaper som gör att individen känner tilltro till den egna förmågan. 

 

9.2.2 Anknytning som skyddsfaktor mot utveckling av depression 

De skyddsfaktorer vi redogör för nedan anser vi kan förstås utifrån anknytningsteorin, då en 

positiv anknytning till anknytningspersonen reducerar risken för att ett barn eller en ungdom 

utvecklar depression.  

 

I Carbonell et al. (2002) studie anges familjens sammanhållning och socialt stöd från 

närstående som skyddsfaktorer, vilket ger ungdomarna motståndskraft mot depression. 

Sammanhållning inom familjen som skyddsfaktor är möjligt, om det råder en trygg 

anknytning till föräldrarna. Stöd från närstående förekommer om anknytning har skett till en 

annan person, vilket har skett för dem som i studien angav att de fick stöd från närstående. 

Studien som genomfördes av Pagan River (2015) framhåller skyddsfaktorn att få mycket stöd 

från familjen. Det är grundläggande med en trygg anknytning till föräldrar för att kunna få 

mycket stöd från familjen, eftersom föräldrarna är en del av familjen. Mycket stöd från 

familjen kan innebära att en god anknytning förekommer. Clark et al. (2004) undersökning 

påvisar goda familjerelationer som skyddsfaktor mot att utveckla depression, goda 

familjerelationer inkluderar relation till föräldrar, vilket tyder på en god anknytning. Field et 

al. (2001) anger i deras studie att en god relation till föräldrar var en skyddsfaktor för att 

motverka risken för depression. Även studien som genomfördes av Smokowski et al. (2003) 

påvisar goda relationer till föräldrar som skyddsfaktor mot att utveckla depression. Trygg 

anknytning till föräldrarna är grunden för att ungdomarna ska kunna ha goda relationer till 

sina föräldrar, vilket tyder på att ungdomarna som har en god relation till sina föräldrar även 

har en trygg anknytning. 

 

9.2.3 Skyddsfaktorer i ett ekologisk-systemteoretiskt perspektiv 

Carbonell et al. (2002) studie inkluderar familjens sammanhållning, goda relationer och 

socialt stöd från närstående som skyddsfaktorer under ungdomen. Familjens sammanhållning, 

goda relationer och socialt stöd från närstående tillhör mikrosystemet, då dessa faktorer 

påverkar ungdomarna och ungdomarna i sin tur påverkar faktorerna. Clark et al. (2004) 

undersökning påvisar goda familje- och klasskamrat relationer som skyddsfaktorer för att 

motverka depression hos ungdomar. Dessa skyddsfaktorer påverkar ungdomarna på 

mikronivå, då det är en direkt påverkan från ungdomen till dessa personer samt att de i sin tur 

kan påverka ungdomarna. Skyddsfaktorn i Dooley et al. (2015) studie är goda relationer till 

klasskamrater, vilket är en skyddsfaktor som hamnar inom mikrosystemet, då klasskamrater 

direkt påverkar individen och individen direkt påverkar sina klasskamrater. Skyddsfaktorerna 

som förekommer i Field et al. studie (2001) är god relation till föräldrar och vänner. 

Skyddsfaktorerna är del av mikrosystemet utifrån att föräldrar och vänner är en del av 

individens mikrosystem och relationerna påverkar varandra i växelverkan. 

 

Manuel et al. (2012) studie om hur stress orsakar uppkomsten till depression, inkluderar 

socialt stöd och stöd från partner som skyddsfaktorer för att motverka mödrarnas risk att 

utveckla depression. Stöd från partner tillhör mikrosystemet, då deras partner är en del av 

deras mikrosystem. Socialt stöd är en del av deras exosystem, då det är en skyddsfaktor som 

påverkar dem positivt, men som de inte kan direkt påverka. Smokowski et al. studie (2003) 

om skydds- och riskfaktorer bland minoritetsungdomar i Chicagos innerstad belyser 

skyddsfaktorer som goda relationer med föräldrar, lärare och klasskamrater. Dessa 
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skyddsfaktorer verkar inom mikrosystemet hos ungdomarna, eftersom föräldrar, 

klasskamrater och lärare är en del av ungdomarnas mikrosystem. Pagan River (2015) 

framhåller i sin studie att skyddsfaktorerna är hög grad av stöd från familjen, familjens 

övervakning och god ekonomi inom familjen. Samtliga skyddsfaktorer påverkar och påverkas 

på mikronivå och är därmed en del av mikrosystemet. Stirling et al. (2015) studie framhäver 

att förekomsten av ett starkt band till grannarna och bostadsområdet agerar som skyddsfaktor. 

Denna skyddsfaktor är en del av ungdomarnas mikrosystem, då grannar är människor som är i 

direkt kontakt med ungdomarna. Skyddsfaktorer i Colman et al. (2014) studie i kombination 

med ekologisk- systemteoretiska resonemang är finansiellt socialt stöd och utbildning. 

Finansiellt socialt stöd infaller under exosystemet, då det är en del av samhällets struktur och 

utanför ungdomarnas påverkan. Ungdomarnas utbildning är något som tillhör deras 

mikrosystem, eftersom att de påverkar och blir påverkade av sin utbildning i sin direkta 

kontakt med omvärlden. 

 

9.2.4 Övriga skyddsfaktorer 

De skyddsfaktorer som tematiseras under detta tema är skyddsfaktorer som inkluderas i 

studierna och som vi inte har möjlighet att analysera utifrån de teorier som inkluderas i den 

teoretiska tolkningsramen.  

 

Field et al. (2001) studerar effekten av ett barns skolprestationer och fick som resultat att höga 

betyg var en skyddsfaktor. Skyddsfaktorn höga betyg i skolan är en skyddsfaktor som vi inte 

kan analysera med någon av teorierna, då denna skyddsfaktor fokuserar specifikt på 

skolresultat och inte psykosociala förhållanden i skolmiljön. Psykosociala förhållanden går att 

analysera utifrån den socialekologiska systemteorin eftersom teorin behandlar hur en individ 

påverkas av olika sociala sammanhang. I Gangwisch et al. studie (2010) framkommer det att 

barn som har en läggtid före 22:00 har en minskad risk att drabbas av depression. Denna 

skyddsfaktor är inom de biologiska faktorerna som skyddsfaktorer för att förebygga risken för 

depression, vilket är en skyddsfaktor som inte går att analysera utifrån den teoretiska 

tolkningsramen. 
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10. Slutsatser 

Vad gäller riskfaktorer framkommer det i vår genomförda analys att undermåliga 

copingstrategier ökar risken för depression. En riskfaktor som återkommer i flertalet studier 

gällande riskfaktorer inom copingstrategier är stressens negativa påverkan på barn och 

ungdomar, vilket kan komma att öka risken för depression. En stressor för barn och unga är 

skolan där de kämpar för att nå höga betyg. En återkommande riskfaktor är även en individs 

självuppfattning. Om en individ har en låg självkänsla, dålig självbild eller lågt 

självförtroende ökar det riskerna för depression. Den föregående analysen visar också tydligt 

vikten av goda hemförhållanden. Flertalet studier belyser riskfaktorer som handlar om barnets 

anknytning. Det här visar vikten av ett gott föräldraskap, att som förälder vara engagerad 

under barnets uppväxt och arbeta på relationen till sitt barn. Den första tiden i barnets liv är 

inte bara avgörande för den kognitiva och fysiska utvecklingen utan även för det framtida 

psykiska måendet. När barn börjar skolan blir också denna sociala arena viktig för barnets 

psykiska mående. Barnet är en del av flera sociala system som alla påverkar barnet på olika 

sätt. Det här betyder att barnet kan ha goda hemförhållanden, men fungerar inte de 

vänskapliga relationerna kan barnet likväl drabbas av psykisk ohälsa.  

 

Genom vår analys kan vi även se skyddsfaktorer som verkar förebyggande för depression. 

Här presenteras vikten av de grundläggande behoven som god sömn och kost. I motsats till 

riskfaktorer kopplade till individers självuppfattning finns det också viktiga skyddsfaktorer på 

det här området. Gott självförtroende och en god självkänsla verkar skyddande för barn och 

unga. På samma sätt som bristande hemförhållanden är en riskfaktor är goda hemförhållanden 

skyddsfaktorer. Barnet behöver få del av en trygg anknytning och ha goda relationer med 

föräldrarna. Om den unge har kontakt med och får stöd från andra närstående är också detta 

en skyddsfaktor för barnet. Skola och utbildning är en viktig skyddande faktor för barn och 
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unga. Barnet eller ungdomen behöver även klasskamrater som personen kan ha ett socialt 

utbyte med. Utbildning kan ge ungdomen verktyg till att möta sin omvärld och en möjlighet 

att utveckla det egna tänkandet.  

11. Diskussion 

Depression ger negativa effekter på individ-, familje- och samhällsnivå. På individ och 

familjenivå innebär depression en försämrad psykisk och fysisk hälsa samt sämre livskvalitet 

och på samhällsnivå innebär det negativa ekonomiska följder, då depression medför uteblivet 

arbete och sjukersättningar (Arvidsson & Skärsäter, 2006, s.199) 

 

Forskningsöversiktens resultat visar tydligt att stress är en riskfaktor för utvecklingen av 

depression. För barn och unga är en bidragande orsak till denna stress skolans krav när det 

gäller betyg. Utöver stress från skolan ställer också barn och unga höga krav på sig själva 

vilket också orsakar stress. Betygssättning i någon form kommer inte att försvinna inom en 

överskådlig framtid utan det är något som barn och unga behöver förhålla sig till. För att 

minska stressen hos barn och unga är det viktigt att det från skolans håll görs tydligt vad som 

krävs för att nå olika betygsnivåer. Skolan behöver även underlätta för barn och ungdomar att 

nå de uppsatta målen, det handlar om att det behöver finnas tillräckligt mycket personal för att 

barnen och ungdomarna ska få den hjälp de behöver samt ges adekvat mängd tid till att 

genomföra uppgifter. 

 

En annan slutsats som dragits utifrån resultatet är vikten av goda hemförhållanden. Goda 

hemförhållanden innefattar ett gott föräldraskap där barnet får möjlighet att utveckla en trygg 

anknytning till föräldern. Riskfaktorer i form av dålig självbild, självkänsla och dåligt 

självförtroende kan vara ett resultat av bristande hemförhållanden. Om ett barn inte får den 

uppmärksamhet, närhet och kärlek det behöver kan barnet få en negativ och felaktig 

självuppfattning, därför spelar föräldrarna en viktig roll för att barnet ska få en sund självbild. 

 

Resultatet i forskningsöversikten av de vetenskapliga artiklarna visar på att risk- och 

skyddsfaktorer har en märkbar påverkan när det handlar om ett reducerande respektive en 

ökning av risken att utveckla depression. Risk- och skyddsfaktorer påverkar individer på flera 

olika nivåer, individnivå, familjenivå och samhällsnivå. För att kunna bemöta riskfaktorer och 

stärka skyddsfaktorer på alla dessa nivåer anser vi att det krävs interprofessionell samverkan. 

Interprofessionell samverkan syftar till professioner som bemöter problematik ur olika 

perspektiv och med olika lösningar. Faktorer som påverkar utvecklingen av depression 

innefattar såväl psykosociala som biologiska faktorer. Detta innebär att det krävs en bred 

kunskap för att arbeta behandlande med depression. En interprofessionell samverkan där 

exempelvis läkare, psykologer och kuratorer deltar skulle bidra till ett bredare kunskapsfält 

vilket skulle gynna det preventiva arbetet mot depression. Läkare som har kunskap om 

biologiska faktorer, psykologer som besitter kunskap om psykologiska processer och 

kuratorer som innehar kunskap om den sociala påverkan skulle bedriva ett kunskapsutbyte där 

flera perspektiv på orsaksförklaringar samt lösningar skulle lyftas. En interprofessionell 

samverkan är därför viktig för att kunna erbjuda den bästa hjälpen för de individer som lider 

av depression. För att möjliggöra detta behövs en öppnare dialog mellan dessa professioner 

och ett forum för diskussion samt idéutbyte för preventivt arbete mot depression. 

Motverkandet av depression är något som är mer aktuellt än någonsin då depression i Sverige 

ökar (Socialstyrelsen, 2013). Enligt 6 § Förvaltningslagen (1986:223) ska hjälp mellan 

myndigheter i form av samverkan genomföras utifrån de möjligheter som finns inom 

verksamheterna. En interprofessionell samverkan skulle innebära en samverkan mellan 
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verksamheter, då de ovan nämnda professionerna tillhör olika myndigheter, om de är statligt 

anställda.  

 

Biologiska faktorer är ett område som skulle behöva vara inkluderat i interprofessionell 

samverkan för att motverka depression, då det utgör ytterligare ett perspektiv som kan 

användas för att förklara uppkomsten av depression. Utöver att förklara kan perspektivet 

användas i det preventiva arbetet och vara en viktig del vid behandling av depressionen, inte 

minst när det handlar om medicinering. Vid vår genomgång av den forskning som bedrivits 

gällande risk- och skyddsfaktorer till depression bland barn och unga fick vi uppfattningen att 

biologiska orsaker till depression inte varit föremål för samma mängd forskningsinsatser som 

exempelvis psykosociala orsaksförklaringar har. Till fortsatt forskning anser vi därför att risk- 

och skyddsfaktorer till depression i kombination med biologiska faktorer är ett tema som 

skulle berika forskningen gällande depression ytterligare. I forskningsöversikten är risk- och 

skyddsfaktorer i kombination med biologiska faktorer som orsak till depression uteslutet från 

teoretiska utgångspunkter. Uteslutandet grundas i att vi inte hittade vetenskapliga artiklar 

inom detta specifika tema, som tidigare redovisats.  
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