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Abstrakt 
 

Bakgrund: Risken att insjukna i depression vid något tillfälle i Sverige, ligger på cirka 

23 procent för män och cirka 31 procent för kvinnor. Efter första episoden av 

depression, ligger risken för att återinsjukna på cirka 50 procent. När en förälder har 

drabbats av depression, kan det påverka övriga familjemedlemmar, då det oftast är 

någon av föräldrarna som har det största ansvaret inom familjen och för ekonomin.  

Syfte: Syftet var att beskriva barns upplevelser av att leva med en förälder som har 

depression. 

Metod: En systematisk litteraturstudie med induktiv ansats har använts. Både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades och kvalitativ innehållsanalys 

beskriven av Lundman & Hällgren Graneheim användes vid analysen. 

Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier: Behov av copingstrategier, Olika 

insikter, En förändrad tillvaro och Behov av hjälp. Barn som distanserade sig från sin 

förälder, upplevde det som ett sätt att skydda sig själva. En del barn hade dålig insikt 

om förälderns depression, de berättade att de inte märkte att något annorlunda eller fel. 

Barn anpassade sig efter situationen och utvärderade effekten av sin anpassning, de 

justerade sina handlingar efter det. Familjen samtalade sällan om förälderns depression 

och barnen fick inte någon information. 

Slutsats: Barn distanserade sig i både positiv och negativ bemärkelse. Vissa barn hade 

insikt i förälderns depression och anpassade sig utefter den, medan andra förnekade dess 

existens eller inte förstod sjukdomen. Barnen fick ett ökat ansvar i hemmet vilket 

resulterade i ett försämrat mående. En positiv aspekt var att vissa barn hävdade att de 

hade blivit starkare som person och fått mer empati för andra människor. Den allmänna 

sjukvården hade otillräcklig kunskap och resurser vid bemötande av barn som anhörig, 

vilket kan åtgärdas med mer utbildning och vidare forskning av problemområdet. 

 

Nyckelord 
Depression, upplevelser, familj, barn som anhörig. 

 

Tack 
Tack till vår handledare som har stått ut med alla frågor via mejl, samt klasskamrater 
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med varandra dessa veckor, trots meningsskiljaktigheter. 
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1. Introduktion 

När en förälder har en depression kan det påverka de anhöriga i mindre eller större 

utsträckning. Barn som anhöriga är särskilt sårbara, då de är i beroendeposition gentemot sina 

föräldrar, samt att de kanske inte förstår situationen eller de bakomliggande orsakerna till 

sjukdomen. När en förälder drabbas av svårigheter, som påverkar deras hälsa, riskerar barnen 

att utsättas för stöd- och omsorgsbrist. Forskning visade att föräldrar som har depression, har 

i allmänhet mer svårigheter med sitt föräldraskap (Socialstyrelsen, 2016). Författarna har valt 

att skriva om detta ämne på grund av att de anser att det saknas forskning inom området, 

specifikt om hur barn upplever att leva med en deprimerad förälder. Författarna har även ett 

personligt intresse av hur psykisk ohälsa påverkar familjen. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Psykisk hälsa och ohälsa 

Hälsa är ett begrepp som har många betydelser och som kan tolkas på olika sätt inom hälso-

och sjukvården (Dahlberg & Segesten, 2010). World Health Organisation (WHO, 2017a), 

definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 

och inte endast frånvaro från sjukdom eller handikapp. WHO (2017a) definierade även 

psykisk hälsa som ett tillstånd av välbefinnande, där individer inser sin egen potential, kan 

hantera normala påfrestningar, arbetar produktivt och fruktbart, samt bidrar till samhället. 

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp som är svårdefinierat. I vissa fall menas det olika 

diagnostiserade psykiska sjukdomar, i andra fall har den en allmän innebörd men som ändå 

påverkar den psykiska hälsan, som stress och sömnproblem (Dahlström, 2014). Det är främst 

ungdomar i åldrarna 16-29 år som enligt undersökning, är den mest drabbade gruppen. 

Psykisk ohälsa kan uppkomma under vardagliga situationer, som stress och situationer som 

individen anser är svåra att hantera. Det kan bland annat handla om ekonomi, sociala 

kontakter, jobb, skola, sjukdomar inom familjen och dödsfall. Stress kan bland annat leda till 

orkeslöshet, känsla av hopplöshet, brist på kontroll, personligt misslyckande och resultera i 

nedstämdhet som kan övergå till depression (Skärsäter, 2014). 

 

2.2 Depression 

Depression är en av de vanligaste folksjukdomarna som förekommer i hela världen och kan 

se ut på olika sätt (Dahlström, 2014). Den vanligaste anledningen till depression är en längre 

period av nedstämdhet som har uppkommit på grund av att individen upplever ohälsa 
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(Skärsäter, 2014). De vanligaste symtomen på egentlig depression är aptitlöshet som oftast 

leder till viktnedgång, sömnstörning, psykomotorisk agitation (ofrivilliga, meningslösa 

rörelser), nedstämdhet med återkommande tankar på döden, minskad tankeförmåga, 

orkeslöshet och svaghetskänsla på grund av bristande energi, värdelöshetskänslor och 

skuldkänslor. För att sjukvården skall kunna ställa diagnosen depression, krävs det att minst 

fem av dessa symtom kan uppfyllas under en tvåveckorsperiod (Dahlström, 2014). 

 

Depression kan delas in i olika svårighetsgrader: mild, medel och svår och kan vara antingen 

övergående eller kronisk. En individ med mild depression upplever svårigheter i vardagen, 

med till exempel jobb och skola, men klarar ändå av de mesta av vardagen. En person 

däremot med svår depression blir oftast mer handfallen och kan inte utföra vardagliga sysslor 

och hantera sociala kontakter. I vissa fall kan depression leda till självmord (WHO, 2017b). 

Risken att insjukna i depression vid något tillfälle i Sverige, ligger på cirka 23 procent för 

män och cirka 31 procent för kvinnor. Efter första episoden av depression, ligger risken för 

att återinsjukna på cirka 50 procent (Skärsäter, 2014). 

 

Det finns olika undergrupper av depression, såsom postpartum depression, där en nyförlöst 

moder upplever ökad känslighet och stress inför den nya tillvaron. Oftast går det över efter 

några månader. En annan variant är årstidsbunden depression som debuterar när det börjar bli 

mörkare och kallare ute, främst mot hösten och vintern, men den drabbade personen återgår 

till normalt stämningsläge när det blir ljusare. I vissa fall kan en person uppleva depression 

under det ljusa halvåret på grund av stress inför semestrar och aktiviteter som skall utföras. 

Personer som lever med bipolaritet pendlar oftast mellan djup depression och stor 

upprymdhet, beroende på vilken typ av bipolaritet personen har (Skärsäter, 2014). 

 

2.3 Föräldrar med depression 

Den i familjen som har drabbats av psykisk ohälsa brukar påverka övriga familjemedlemmar 

på sådant sätt att stämningen i familjen ändras och att det oftast blir en märkbar skillnad i 

stämningsläget på den som insjuknar. Förändringen kan ske snabbt eller under en längre tid 

och påverkar familjen i olika grad och på olika sätt. När en förälder har drabbats av 

depression brukar det påverka övriga familjemedlemmar på grund av att det oftast är 

föräldern som har det största ansvaret inom familjen och för ekonomin. När en förälder blir 

sjukskriven påverkas familjens ekonomi negativt, vilket kan leda till mer oro och stress för 

alla inblandade. Då föräldern upplever en känsla av meningslöshet och brist på motivation 
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och energi, skiftar ansvaret till övriga medlemmarna i familjen och vardagen blir mindre 

stabil (Hedman Ahlström, 2014). Att familjens ekonomi kan påverkas negativt på grund av 

sjukdom, framkommer i en studie av Judd, Schettler, Solomon, Maser, Coryell, Endiscott och 

Akiskal (2007). De beskrev att personer med depression upplevde nedsättning av förmågan 

att kunna utföra sitt arbete, samt att ekonomin tog stryk med många ledighetsdagar från 

jobbet eller arbetslösheten, på grund av sjukdomen. En förälder med depression försöker 

enligt Hedman Ahlström (2014) leva upp till familjens förväntningar på grund av 

skuldkänslor och fortfarande utföra vardagliga sysslor, trots att de tar emot. Den drabbade vill 

oftast ha någon att samtala med om sin sjukdom, men vill inte lägga mer tyngd på familjen än 

vad sjukdomen redan gör.  

 

Trots sin sjukdom så vill oftast mammor som lider av depression ha ett nära band till sina 

barn och försöker leva upp till en moder-bild de själva har skapat. De försöker bland annat 

skapa en så normal och trygg miljö som möjligt för sina övriga familjemedlemmar, trots sina 

påträngande symtom, vilket gör att de flesta känner sig som ett misslyckande när de inte kan 

möjliggöra det. Föräldrar med depression har tendenser att tvivla på sig själva, känna sig 

värdelösa och ibland få suicidtankar, vilket gör att övriga familjemedlemmar blir mer 

beskyddande över föräldern. Många undviker att söka hjälp för sitt mående, på grund av 

rädslan att anses som en dålig förälder och att samhällets hjälpinsatser skulle påverka deras 

familjeliv negativt (Hedman Ahlström, 2014). 

 

2.3.1 Den deprimerade förälderns möte med sjukvården 

Enligt Hedman Ahlström (2014), känner den som lider av en psykisk sjukdom en rädsla för 

att söka vård och riskera bli missförstådd. Oftast vet inte vårdpersonal så mycket om det 

sociala samlivet inom familjen och frågar sällan hur övriga familjemedlemmar mår. Det är 

viktigt att familjen får en känsla av sammanhang och blir delaktiga i vården av den sjuka, då 

vårdtagaren oftast uttrycker en önskan om att uppfattas som en familj. Konfidentialiteten 

inom vården gör att övriga familjemedlemmar inte får den information som de önskar och 

känner sig åsidosatta, specifikt vid utskrivning av en inneliggande förälder. 

Sjukvårdspersonal kan ha olika föreställningar som kan begränsa ett hälsofrämjande 

vårdande, som till exempel fördomar, att känna att samtalen tar för lång tid eller att de inte 

kan hantera de känslor som uppkommer från vårdtagarna. Dessa hinder kan uppkomma på 

grund av för lite kunskap och resurser. Det är viktigt för sjukvårdspersonal att reflektera över 

sina egna föreställningar och erbjuda en familjefokuserad omvårdnad, då barn till 
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deprimerade föräldrar behöver extra stöd, då de annars kan försummas och inte få den hjälp 

och information de behöver (Hedman Ahlström, 2014). 

 

2.4 Barn som anhörig 

Enligt FN:s konvention om barns rättigheter, definieras barn som personer under 18 år 

(Barnombudsmannen, 2015). Enligt Homburger Eriksson (1971) indelas barnens 

psykosociala utveckling in i fem olika faser: Trygghet och tillit (0-18 månader), 

Självständighet (1,5-3 år), Initiativ och stolthet (3-6 år), Arbetsglädje och lust att lära (6-12 

år) samt Stabil identitet (13-18 år). Hur barnets behov tillfredsställs, är avgörande för hur de 

hanterar sin utvecklingsfas. Får de en försummad uppväxt kan det medverka till att barnet får 

en negativ grundattityd, som till exempel passivitet, skam, identitets- och rollförvirring, vilket 

kan ske när ett barn blir anhörig till en sjuk förälder (Enskär & Golsäter, 2014). O’Dell, 

Crafter, de Abreu & Cline, (2010) definierar ’unga vårdnadshavare’ som barn och unga under 

18 år, som tillhandahåller regelbunden omsorg av en närstående med sjukdom. Det finns lite 

forskning av de psykosociala konsekvenserna av att vara en ung vårdgivare, men det 

förekommer debatter inom området att skolorna bör uppmärksamma barnens familjesituation, 

eftersom barnen kan dölja sitt och närståendes mående. Barn som anhöriga måste få chansen 

att fortsätta sina vanliga liv som de hade innan sjukdomen påverkade familjen och ägna sig åt 

aktiviteter som jämnåriga barn gör. Ett barn till en sjuk förälder behöver i de flesta fall stöd 

och omsorg från närstående, vänner och utbildad personal, såsom stödgrupper och 

organisationer som jobbar med att hjälpa utsatta barn, till exempel BRIS (Enskär & Golsäter, 

2014).  

 

2.4.1 Anhöriga barns möte med sjukvården  

Enligt 5 kap. 6 § & 7 § i Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30), klargörs det att 

hälso- och sjukvårdspersonal bör ta extra hänsyn till barnens behov av information, råd och 

stöd, när föräldern har en allvarlig fysisk eller psykisk sjukdom. Det har visats att bland annat 

sjuksköterskor vill skydda utsatta barn från lidande genom att undanhålla jobbig information 

och utestänga barnen från den sjuka föräldern, trots att forskning påvisar att det skapar mer 

lidande (Enskär & Golsäter, 2014). Sjuksköterskor kan uppmuntra de anhöriga eller den sjuka 

föräldern att själva informera barnet om sin situation, eftersom de känner barnet bäst. 

Sjuksköterskan bör skapa en relation till barnet för att på bästa sätt ge information och stöd, 

men även så att barn vågar dela med sig av sina känslor och erfarenheter. Det är viktigt att 
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skapa en trygg miljö, vara koncentrerad och närvarande och använda ett språk som barnet 

förstår (Enskär & Golsäter, 2014).  

 

2.5 Teoretisk ramverk 

Familjefokuserad omvårdnad är ett centralt begrepp i vårt arbete. Benzein, Hagberg och 

Saveman (2012) beskriver att den utgår från ett systematiskt förhållningssätt. Enligt 

Whitchurch & Constantine (1993) är systemteori ett system som måste förstås mer som en 

helhet än enskilda delar och att det mänskliga systemet är unikt i sin självreflexivitet. 

Självreflexivitet karaktäriseras av att reflektera sig själv gentemot sin omgivning. På så sätt 

skapar människan sin egen identitet, människan förhåller sig och anpassar sig efter 

omgivningen. 

 

Det huvudantagande som är mest relevant för denna studie och för familjefokuserad 

omvårdnad, är ett systemtänkande där ett system måste förstås mer som en helhet än delar var 

för sig. Uttrycket “Helheten är större än summan av delarna” är välkänt och karaktäristiskt 

inom systemteori. Egenskaper eller beteenden kan alstras av helheten i systemet, på ett sådant 

sätt som inte kan härledas från enskilda delar, det vill säga att dessa specifika egenskaper 

endast framkallas genom systematiskt integrering av delarna (Whitchurch & Constantine, 

1993). 

 

2.5.1 Familjefokuserad omvårdnad 

Inom hälso- och sjukvården ses familjefokuserad omvårdnad som att familjen är en enhet där 

alla individer påverkar varandra till att antingen minska lidandet genom att ta stöd av 

varandra vid svåra situationer, eller bidra till försämrad hälsa vid meningsskiljaktigheter och 

osämjor hos de inblandade (Benzein et al., 2012). Författarna anser att det teoretiska 

ramverket med familjefokuserad inriktning är viktig i förhållande till barn som anhöriga, då 

de är en del av ett familjecentrerat system och påverkas av sin förälder som lider av psykisk 

sjukdom. Uppmärksammas inte barnen inom vården, finns det risk att de inte får den hjälp de 

behöver för att klara sin situation, vilket kan förhindras med familjefokuserad omvårdnad. 

Benzein et al. (2012) belyser att om sjukvården enbart lägger fokus på den sjuka individen 

utan att inkludera övriga familjemedlemmar, så hamnar de i bakgrunden. Läggs fokus främst 

på den närstående, riskerar både den sjuka individen och resterande familjemedlemmar att 

hamna i bakgrunden. Dessa förhållningssätt är inte optimala, utan vårdpersonal borde se 

fördelar med att inkludera alla parter, både samhällsekonomiskt, kunskapsgivande och för 
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ökat välbefinnande. Familjefokuserad omvårdnad har två centrala begrepp: familjecentrerad- 

och familjerelaterad omvårdnad  

 

2.5.1.1 Familjecentrerad omvårdnad 

I familjecentrerad omvårdnad ses hela familjen som en enhet och medlemmarna ses som 

olika delar som påverkar varandra. Sjuksköterskan inkluderar hela familjen i sitt vårdande, 

via till exempel dialoger, där alla kommer till tals och kan bidra med sina styrkor och 

svagheter för att hjälpa varandra (Benzein, Hagberg & Saveman, 2014). 

 

2.5.1.2 Familjerelaterad omvårdnad 

I familjerelaterad omvårdnad ligger fokus  hos patienten och familjemedlemmarna ses som en 

bakgrund, där sjuksköterskan själv utgår utifrån sin expertis och bestämmer hur involverade 

övriga medlemmar skall vara, samt vad och hur mycket information de får (Benzein et al., 

2014). 

 

2.5.1.3 Föreställningar 

Föreställningar är ett begrepp som inom familjefokuserad omvårdnad används i olika 

sammanhang och innefattar det vi som individer föreställer oss gällande en situation, 

företeelse eller ett fenomen. Våra föreställningar påverkar hur vi bemöter andra, våra känslor, 

beteenden och hur vi förhåller oss till situationer. Det finns föreställningar inom hälso- och 

sjukvården som gör att sjukvårdspersonal kan förhålla sig på ett visst sätt mot en viss patient 

eller familj, vilket oftast är en nackdel, då de som drabbas kan få sämre vård och mindre stöd 

och inte tas på lika stort allvar (Wright, Watson & Bell, 2002). 

 

2.6 Problemformulering 

När en förälder har en depression kan det påverka de anhöriga i mindre eller större 

utsträckning. Barn med en deprimerad förälder har oftast en högre risk att utveckla en negativ 

grundattityd, vilket kan få konsekvenser inom familjen och för barnets utveckling. Föräldern 

som är sjuk, försöker bibehålla en stabil familjetillvaro, men kan oftast inte tillgodose barnets 

behov och mer ansvar läggs på andra familjemedlemmar, vilket kan bli ett problem för 

barnet. Alla delar av en enhet påverkar varandra, och i en familj med psykisk ohälsa behöver 

vårdpersonal använda ett familjefokuserat förhållningssätt vid bemötande av denna familj. 

Sjukvården är idag allmänt bristfällig i både kunskap och resurser, för att på ett optimalt sätt 
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tillgodose barnens behov. Därför är det viktigt att öka forskning och förståelse för barns 

upplevelser av att vara barn till en deprimerad förälder.  

 

3. Syfte 

Syftet är att beskriva barns upplevelser av att leva med en förälder som har depression. 

 

4. Metod 

För att besvara problemformuleringen och syftet har författarna valt att göra en systematisk 

litteraturstudie, som innebär att sammanställa data från tidigare studier inom det valda 

området. Detta utförs genom att utgå från en frågeställning som besvaras systematiskt, genom 

att analysera och värdera forskning som motsvarar syftet. Denna metod eftersträvar att ge ett 

underlag för klinisk verksamhet (Forsberg & Wengström, 2016). En kvalitativ 

innehållsanalys med ett induktivt förhållningssätt som inspirerats av Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) valdes att användas i denna studie för att beskriva barns tankar, känslor 

och upplevelser av fenomenet. 

 

4.1 Inklusionskriterier 

I denna studie inkluderades artiklar där resultatet baserades på barn som var mellan 6-19 år 

och deras upplevelser att leva med en deprimerad förälder. Författarna valde denna 

ålderskategori, eftersom barn under 6 år inte alltid kan redogöra för sina upplevelser på 

samma sätt som äldre barn, samt ej över 19 år, då de inte längre är omyndiga. Artiklarna 

skulle vara publicerade på engelska eller svenska, mellan åren 2007-2017, samt vara 

granskade enligt peer-review. 

 

4.2 Sökningsförfarande och urval 

Sökningarna utfördes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO, då dessa databaser 

innehåller vetenskapliga artiklar inom ämnet. PubMed och Cinahl är de vanligaste 

databaserna för omvårdnadsforskning, medan PsycINFO omfattar psykologisk forskning 

inom omvårdnad, medicin och angränsande område (Forsberg & Wengström, 2016). 

Inledningsvis genomfördes provsökningarna: 2017-02-21, för att få en uppfattning områdets 

omfattning, samt för att hitta relevanta sökord. Sökorden i provsökningen var olika 

kombinationer av: Depression in parents, Children’s experiences, Mental illness, Parental 
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illness, Depression och Major depression. Kombinationer gjordes med operatorer såsom 

AND & OR, för att effektivisera sökningen (Backman, 2016). 

 

Artiklarna som genererades av sökningarna hade sina ämnesord, vilka användes i den 

systematiska sökningen och-/eller användes för att hitta fler relevanta sökord. Enligt 

Backman (2016) är användning av ämnesord ett effektivt sätt att få reda på vilka söktermer 

som är användbara och dess synonymer. 

 

Efter provsökningar, bestämde författarna att använda ämnesorden; “Depression” samt 

”Children of impaired parents”, som syftar på barn med en eller båda föräldrar som har 

drabbats av fysisk eller psykisk ohälsa. I PubMeds MeSH, benämns den dock som “Child of 

impaired parent”. För att få en bredare sökning, valde författarna att inte avgränsa inom 

‘Major Headings’ eller ‘Explode’ i Cinahl och PsycINFO, samt ‘Subheadings’ och ‘Major 

Topic’ i PubMed, då dessa kan ge en snävare sökning. 

 

Den systematiska sökningen i alla tre databaserna genomfördes 2017-04-04 - 2017-04-07. 

 

I Cinahl har författarna valt att använda ämnesord från CINAHL Headings, som ‘Depression’ 

och ‘Children of impaired parents’. Kombinationen av de två orden gjordes med AND, vilket 

resulterades i 152 träffar. Med avgränsningarna ‘Peer reviewed’ och publicering under 

senaste 10 åren begränsades sökningen ner till 98 träffar.  

 

I PubMed har författarna valt att fortsätta med ämnesord och tog hjälp av PubMeds Mesh-

termer, som ‘Depression’, ‘Depressive disorder och ‘Child of Impaired Parents’. Initialt 

gjordes sökningen med ‘Depression’ OR ‘Depressive disorder’. När författarna exkluderade 

‘Depressive Disorder’ för att se om relevanta artiklar fortfarande fanns kvar, visade det sig att 

relevanta artiklar försvann. Därav bestämdes det att använda kombinationen OR mellan 

‘Depression’ och ‘Depressive Disorder’. Något liknande ämnesord för Depressive Disorder 

fanns dock inte i Cinahl. Sökningen gav 1099 träffar och begränsades till 588 träffar med 

avgränsningen: publicering inom de senaste 10 åren, därefter gjordes inga fler avgränsningar. 

 

Fortsatt systematisk sökning gjordes i PsycINFO med ämnesorden ‘Major Depression’ och 

sedan en fritextsökning på ‘Children of impaired parents’, då det inte fanns som ämnesord. 

Dessa ord kombinerades med AND och vilket resulterades i 669 träffar, sedan gjordes 
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avgränsning med peer review samt artiklar mellan 2007-2017, vilket gav 351 artiklar. För 

fullständig sökningsförfarande se bilaga 1, 2 och 3. 

 

Totalt lästes 1037 titlar som uppkom med samtliga begränsningar i respektive databas. Av de 

1037 artiklar, lästes 63 abstrakt som uppfattades ha en relevans för syftet. Utifrån 

abstrakternas relevans, valdes sedan 23 artiklar som lästes i fulltext. Författarna läste dessa 

artiklar var för sig, därefter jämfördes och diskuterades det sinsemellan författarna att 8 valda 

artiklar skulle kvalitetsgranskas. 

 

Förutom den systematiska litteratursökningen, finns det flera olika sätt att hitta ytterligare 

artiklar som kan vara relevanta för studien (Forsberg & Wengström, 2016). Granskning av 

referenslistor i relevanta artiklar gjordes efter den systematiska sökningen, då författarna ville 

inkludera flera artiklar. Detta resulterades i att artikeln från Mordoch & Hall (2008) valdes att 

ta med i studien. Denna artikel kvalitetsgranskades i efterhand och räknades med utöver den 

systematiska sökningen och dess kvalitetsgranskning. 

 

4.3 Kvalitetsgranskning 

Generellt finns det miljontals av publicerade vetenskapliga artiklar i varierande kvalitet. 

Genom att kritiskt granska artiklar, bedömer läsarna artiklarnas validitet, respektive 

trovärdighet, samt att risken för systematiska fel minskas. Granskade artiklar ska ha en så hög 

kvalitet som möjligt, för att kunna inkluderas i studien (Kristensson, 2014). Två poängstyrda 

granskningsmallar från Carlsson & Eiman (2003) användes under arbetet för granskning av 

artiklar. Poängsumman omvandlades till procent som resulterade i låg, medel eller hög 

kvalitet. Till att börja med gjordes granskningarna individuellt, sedan gjordes en jämförelse 

mellan författarna. Diskussioner uppstod angående de punkter där oenighet fanns vilka 

fortsatte  tills författarna var eniga om ett gemensamt beslut. 

 

När den kvalitativa granskningsmallen användes, så valdes kolumnen ‘patienter med 

lungcancerdiagnos’ bort, då den inte var relevant för arbetet. I den kvantitativa 

granskningsmallen, raderades både ‘confounders’ och ‘patienter med lungcancerdiagnos’. 

‘Confounders’ avlägsnades på grund av att begreppet var otydligt och svårt att tolka 

(Carlsson & Eiman, 2003). Se bilaga 4 och 5. 
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Artiklar med låg kvalitet (under 60 %), artiklar som slutligen inte var relevanta, samt artiklar 

som inte omfattade etiska principer, exkluderades. Mechlings (2016) artikel hade låg kvalitet, 

därav uteslöts den från denna studie. Artikeln av Bouma, Omel, Verhulst & Oldehinkel 

(2008) valdes bort, trots att den hade medel-hög kvalitet för att inget etisk övervägande eller 

godkännande hittades. 

 

Totalt inkluderas sju artiklar varav sex bedöms som hög kvalitet och en som medel. 

(Artikelmatris bilaga 6) 

 

4.4 Analys 

En kvalitativ innehållsanalys med ett induktivt förhållningssätt användes i denna studie. 

Författarna blev inspirerade av Lundman & Hällgren Graneheim (2012), där de beskriver att 

manifest innehållsanalys är det evidenta i texten, att ingen underliggande analys görs och att 

beskrivning görs via koder och kategorier på ett textnära sätt. I det första steget läste 

författarna igenom artiklarna tillsammans för att identifiera meningsenheter som under 

processen jämfördes med studiens syfte. När den första granskningen av artikeln var klar, 

granskades artikeln igen och notislappar användes, som ramade in vad de olika 

meningsenheterna hade för domän. Enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2012) innebär 

domän att grovt struktuera in delar av texten i olika områden för att få en överblick över 

meningsenheternas innebörd. De kvantitativa artiklarnas resultat utlästes via deras tabeller 

samt i löpande text.   

  

När denna analysfas var klar jämfördes meningsenheterna med avseende på likheter och 

skillnader och skrevs in ett gemensamt dokument med den tillhörande domänen. 

Meningsenheterna översattes till svenska och kondenserades, därefter tillsattes koder för 

varje kondenserad meningsenhet. Kondensering innebär enligt Lundman & Hällgren 

Graneheim (2012) att förkorta meningarna och göra det mer lätthanterligt utan att förlora dess 

innebörd och väsentlighet i processen. Koderna jämfördes sedan och sorterades upp i olika 

kategorier samt underkategorier. Analysen resulterades så småningom i nio underkategorier 

och fyra kategorier. Under hela analysfasen fördes en diskussion mellan författarna.  
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Tabell 1. Exempel på analysprocess. 

 

(*) Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

g Några av de äldre barnen 
distanserat sig från förälderns 

problem genom att fokusera på 

sina egna intressen och genom att 

föreslå att vuxna kan hjälpa mer 

än de kunde. 

Barnen distanserade sig 
genom att fokusera egna 

intressen, förslog vuxna 

att hjälpa till. 

Distansering 
genom att 

ändra fokus 

och be om 

hjälp 

Distansering Behov av 
copingstrategier 

g Andra barn berättade motsatsen 

genom att de inte märker något 

annorlunda eller ”fel” med sin 

förälder: de verkade inte 

ifrågasätta föräldrarnas 
välbefinnande.  

Barnen märkte inget 

annorlunda eller fel med 

sin förälder, samt 

ifrågasatte inte. 

Bristande 

insikt och 

ifrågasättande 

Varierande grad 

av medvetenhet 

och förståelse 

för sin förälder 

Olika insikter 

e De anpassade sin miljö, allmänna 

beteende och deras sätt att 

interagera med sina föräldrar... 

Barnen utvärderade effekterna av 

sin anpassning: Om de inte fick 

önskad effekt, justerade de sina 

handlingar på ett sätt som de 

trodde skulle kunna fungera 
bättre. 

Barnen anpassade sitt 

beteende och bemötande 

för att interagera med 

föräldern. Vid oönskad 

effekt justerade de sina 

handlingar. 

Anpassat och 

justerat 

beteende och 

bemötande 

Anpassning efter 

situationen 

 

 

 

 

 
 

 

 

En förändrad 

tillvaro 

 

 

e Vänner var viktiga förtrogna 

särskilt för de äldre barnen. Det 

var lättare att dela med barn som 

hade gemensamma erfarenheter, 
till exempel sjukdom hos en 

familjemedlem. 

Vänner var viktiga att 

dela gemensamma 

erfarenheter med 

Gemensamma 

erfarenheter 

Information och 

stöd 

Behov av hjälp  

 

(*) = Artikel från vilken analysförfarandet är hämtat. Se bilaga 6 

 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

En god forskningssed har upprätthållits genom att plagiat och förvrängningar har undvikits 

och författarna har ej förvrängt eller använt osäkra källor (Forsberg & Wengström, 2016). 

Författarnas förförståelse har i största möjliga mån satts inom parentes, med kontinuerlig 

granskning av material och återkoppling från medverkande personer med kompetens. 

Författarna följde Kristenssons (2014) samt Forsberg och Wengströms (2016) råd, med att 

endast inkludera etiskt godkända artiklar i studien och exkluderade artiklar med låg kvalitet. 
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5. Resultat 

Innehållsanalysen genererade fyra kategorier med tillhörande underkategorier. Se tabell 2.  

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

Behov av 

copingstrategier 

Olika insikter  En förändrad tillvaro Behov av hjälp  

Distansering Varierande grad av 

medvetenhet och 

förståelse för sin förälder 

Anpassning efter 

situationen 

Försämrat mående 

 

Inte belasta   Ett övertagande av 

föräldrarollen 

Information och stöd 

  Acceptans eller 

förnekande 

Vårdens insatser 

 

5.1 Behov av copingstrategier 

5.1.1 Distansering  

Barn som distanserade sig från sin förälder med depression, upplevde det som ett sätt att 

skydda sig själva. Barnen beskrev att upprätthålla en oförändrad relation med föräldern var 

svårt och känslomässigt dränerande (Mordoch & Hall, 2008; Van Parys, Bonnewyn, Hooghe, 

De Mol & Robert, 2015). Dessutom var det lättare för dem att anta en vårdgivande ställning, 

för att skyddas från smärtsamma känslor de kände som anhöriga. Barn berättade att de antog 

ett utomstående perspektiv när de flyttade hemifrån. Genom detta perspektiv fann de 

utrymme att reflektera över sina känslor som de inte begrundat innan. Andra barn beskrev 

distansering som att hitta sig själv (Van Parys et al., 2015). Äldre barn föreslog att andra 

vuxna i familjen kunde hjälpa föräldern mer än de själva kunde och valde istället att 

distansera sig från förälderns problem genom att fokusera på sina egna intressen (Mordoch & 

Hall, 2008). Det fanns även barn som hade en negativ attityd mot förälderns problem och 

gjorde ingen ansträngning att engagera eller ta hand om föräldern, utan valde att ta hand om 

sig själv genom att distansera sig (Kaimal & Beardslee, 2010). 
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5.1.2 Inte belasta 

Barnen upplevde att de inte ville vara en börda för familjen och beskrev att de letade upp 

platser i hemmet där de kände sig mer trygga och inte kom i kontakt så mycket med övriga 

familjen, för att den sjuke föräldern inte skulle må sämre i deras närvaro (Mordoch & Hall, 

2008). De hade även tendenser att bete sig på ett sådant sätt som var mindre belastande för 

föräldern, som att inte bråka med syskonen, hålla en låg ton i hemmet och inte fråga samt 

kräva för mycket (Van Parys & Rober, 2012). Barnen försäkrade sina föräldrar att de mådde 

bra och att sjukdomen inte påverkade dem så mycket. De delade inte med sig av sina 

bekymmer, både för att skydda den sjuka föräldern, sin familj, sig själv samt att inte 

komplicera situationen i hemmet ännu mer, trots en önskan om att få tala ut (Van Parys et al., 

2015; Van Parys & Rober, 2012). 

 

5.2 Olika insikter 

5.2.1 Varierande grad av medvetenhet och förståelse för sin förälder 

Det fanns barn som hade dålig insikt om förälderns depression, de berättade att de inte märkte 

något annorlunda eller “fel” med sin förälder samt att förälderns välbefinnande inte 

ifrågasattes (Van Parys & Rober, 2012). 

 

I ett retrospektivt perspektiv uppgav barnen att de nästan inte kunde hantera de förvirrande 

och överväldigande kriserna hos föräldrarna. Under den tiden de levde med föräldern, uppgav 

de att de inte var medvetna om sina egna känslor, att de ibland inte hade kontakt med dem, 

vilket kunde relateras till den besvärliga situationen hemma. Trots omständigheter, fanns en 

ökad medvetenhet och en viss förståelse för förälderns depression samt för egna känslor hos 

några av barnen efter en tid. I den ökade medvetenheten uppstod känslor som ilska och 

förbittring för att de hade hållits i mörker om vad som egentligen hände i familjen (Van Parys 

et al., 2015). 

 

Föräldern uppfattades inte som insnärjd i sin sjukdom, det fanns snarare en medvetenhet om 

skillnad mellan föräldern som individ och föräldern i samband med hens sjukdom (Kaimal & 

Beardslee, 2010; Van Parys et al., 2015). Med ökad förståelse för sina egna känslor, medgav 

barnen att till viss del hade förälderns depression haft effekt på de själva, de blev mer 

lättretliga eller ledsna (Van Parys & Rober, 2012). Emellertid fanns det mer empati än ilska, 

bitterhet eller identifikation med förälderns sjukdom (Kaimal & Beardslee, 2010). Barnen 

blev starkare som personer genom sin ogynnsamma barndom. De hade en känsla av att ha ett 
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ansvar för familjens välbefinnande och ville försöka stödja sin förälder känslomässigt (Van 

Parys et al., 2015). 

 

Det fanns ett ökat behov av att trösta föräldern ickeverbalt (Van Parys & Rober, 2012). 

Omvårdnaden av föräldern upplevdes inte som en börda, utan som en vana (Champion et al., 

2009). Under en tre års period, upplevde ett barn att hen hade en fortsatt sympati och 

förståelse för sin förälders sjukdom (Kaimal & Beardslee, 2010).  

 

5.3 En förändrad tillvaro 

5.3.1 Anpassning efter situationen 

Anpassning efter situationen uppstod genom att barn anpassade sig till sina miljöer och 

ändrade sitt allmänna beteende för att på bästa sätt interagera med sina föräldrar, genom att 

bland annat släppa på sin egen ångest och nervositet. De utvärderade effekterna av sin 

anpassning; fick de inte önskad effekt, så justerade de sina handlingar på ett sätt som de 

trodde skulle fungera bättre (Mordoch & Hall, 2008; Van Parys & Rober, 2012). 

 

Barns perception av förälderns sjukdom kunde förändras över tid, som när de till exempel 

flyttade hemifrån för att studera på högskola. Det kunde upplevas som en förändringsprocess 

som skiftade från att erfara förälderns depression som outhärdlig, outgrundlig, oförutsägbar 

och anse det som en “landmina”, till ett mer ambivalens upplevelse (“hälla vatten på en gås”), 

till slutligen bedömningen av förälderns sjukdom som ett funktionshinder (“sitta i en 

rullstol”). Det innebar ett perspektiv som gick från negativitet mot ett mer accepterat synsätt. 

Inom familjer där motgångarna inte var så höga, så kallade “låg-motgångs”- familjer, visade 

det ingen signifikant förändring i barnens perspektiv över tid (Kaimal & Beardslee, 2010). 

 

 

5.3.2 Ett övertagande av föräldrarollen 

Det blev en förändrad tillvaro för barn till en deprimerad förälder och ett större ansvar 

överfördes oftast till dem. Barnen fick ta ansvar för att uppfylla vissa förväntningar inom 

familjen, att de övertog sin förälders målsättning som sin egen, engagerade sig i aktiviteter 

som berörde föräldern och påminde sina föräldrar om saker, samtidigt som barnet 

minimerade sin egen röst och ambitioner (Kaimal & Beardslee, 2010; Van Parys & Rober, 

2012).  
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Hos ungdomar till mödrar med en historia av depression, visade det sig de hade ett mer 

emotionellt och fysiskt omhändertagande av sin förälder. Emotionellt omhändertagande 

syftar på bland annat att trösta och ta sig an sin mors emotionella svårigheter, medan fysiskt 

omhändertagande syftar bland annat på hushållsarbete. Mödrarna med depression visade ett 

mer tillbakadraget föräldraskap, vilket korreleras med det ökade fysiska omhändertagandet 

(Champion et al., 2009). Somliga barn hade ökade ansvarskänslor över sin förälder med 

depression, vilket kunde resultera i en känsla av att vara “inlåst” (Van Parys et al., 2015). 

 

5.3.3 Acceptans eller förnekande 

Ett barn med en sjuk förälder kunde känna motstridiga känslor i sitt förhållningssätt, både en 

önskan att vara medkännande mot förälderns situation, samtidigt med känslan att vara 

frustrerad över att de brister som föräldrar. Barnen försökte balansera sina negativa känslor 

och förstå föräldrarnas sjukdom, med vetskapen om att dessa stämningar och beteenden hos 

förälderns var aspekter av depressionen. Barnens motstridiga känslor var tydliga; de hade 

svårt att separera förälder-som-vårdtagare och förälder-med-en-sjukdom (Kaimal & 

Beardslee, 2010). 

 

En minoritet av barnen ansåg att förälderns depression inte hade någon stor betydelse och att 

den sjuka föräldern var normal utan några brister, de kunde inte bekräfta någon försämring i 

insjuknandet. Barnen minimerade sjukdomen och normaliserade förhållandet inom familjen, 

så länge barnets behov tillfredsställdes (Kaimal & Beardslee, 2010). 

 

Acceptans av sjukdomen innebar en medvetenhet av förälderns tillstånd och varför symtomen 

yttrade sig som de gjorde. Barnen ville ta sig an utmaningen att klara av svårigheterna i 

hemmet, med en känsla av att deras föräldrar trots allt, tog bra hand om dem (Van Parys & 

Rober, 2012). Relationen mellan barnen och föräldern påverkades av sjukdomen, men 

begränsades eller definierades inte av den. Att avskärmas från förälderns sjukdom var inte en 

form av en förnekelse eller ilska; snarare en acceptans att inte vara ansvarig eller en orsak till 

depressionen (Kaimal & Beardslee, 2010). 

 

5.4 Behov av hjälp 

5.4.1 Försämrat mående 

Barnen var känsliga för förälderns signaler och beskrev att deras deprimerade förälders 

närvaro var skrämmande, stressande, obehaglig och de blev osäkra om hur de skulle förhålla 
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sig till situationen. Det kunde skapa en negativ känsla med inslag av förvirring (Kaimal & 

Beardslee, 2010; Van Parys & Rober, 2012). Barn till deprimerade föräldrar hade en sämre 

mental och psykisk hälsa med ökande ångest- och depressionssymtom, där flickor hade högre 

nivåer av dessa symtom än pojkar i samma ålder (Cummings, Cheung, Koss & Davies, 2014; 

Champion, Jaser, Reeslund, Simmon, Potts, Shears & Compas, 2009; Mordoch & Hall, 

2008). 

 

Somliga barn hade en uttrycklig önskan om att få skiljas från sin förälder, på grund av att de 

fruktade en genetisk överförbarhet av sjukdomen, samt att de var rädda att förlora förmågan 

att njuta av livet på grund av sina upplevelser i barndomen (Van Parys et al., 2015). 

Föräldrarnas relation till varandra påverkade barnen, beroende på om den var harmonisk eller 

ej. I vissa familjer kunde det uppkomma bråk och slagsmål, vilket kunde göra att barnen blev 

osäkra och mer påverkade på en emotionell nivå. Oftast försvarade barnen den sjuka 

föräldern i konflikter. Bråken associerades med rapporter om självanklagelser och ökad 

ångest- och depressionssymtom hos barnen (Cummings et al., 2014; Van Parys & Rober, 

2012; Fear, Champion, Reeslund, Forehand, Colletti, Roberts & Compas, 2009). 

 

5.4.2 Information och stöd 

Informationen inom familjen skedde oftast motvilligt, förälderns depression tystades ned och 

barnen i familjen fick ingen förklaring till den situation de befann sig i. De kände även att de 

inte fick ställa frågor (Van Parys et al., 2015). Barnen trodde inte alltid på förälderns svar på 

deras frågor, och ibland förstod de inte. De frågade sällan sin friska förälder efter 

information, då samtal inom familjen var svårt. Vissa barn upplevde att de skyddades från 

olämplig information (Van Parys & Rober, 2012). 

 

Många av barnen upplevde att de inte fick tillräckligt med stöd från sin familj, oftast sökte de 

stöd från utomstående, såsom vänner, mor- och farföräldrar som i vissa fall tog över den 

vårdande rollen hemma (Van Parys & Rober, 2012; Van Parys et al., 2015). Vänner med 

liknande erfarenheter var lättare att dela information med, då det kändes betryggande. Barnen 

var försiktiga med vem de delade ut information till (Mordoch & Hall, 2008). Det var en 

kamp mellan önskan att kunna tala ut om sina bekymmer med människor de kunde lita på och 

önskan att hålla dessa för sig själva (Van Parys et al., 2015). Ibland fick de inte tillstånd av 

föräldern att delge utomstående sina bekymmer, för att inte avslöja situationen i hemmet. 

Oftast tog inte barnen stöd av sina syskon på ett verbalt sätt, utan det var mer en fysisk tröst 
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de hade i varandra (Van Parys & Rober, 2012). Dock fanns det en minoritet av barn som fann 

stöd i sina syskon, därför att de befann sig i samma situation (Van Parys et al., 2015).  

 

5.4.3 Vårdens insatser 

Det fanns delade meningar gällande vårdens insats för barnen. Somliga kritiserade den 

psykiatriska vården och skolan för att de inte lyckades upptäcka den svåra familjesituationen, 

samt att det inte gjordes någon insats. Det fanns en uppfattning om att den psykiatriska 

vården inte anpassade sig efter barnets behov, eller att sjukvårdspersonal var svåra att komma 

i kontakt med. Andra uppskattade de insatser och ansträngningar som den psykiatriska vården 

gjort, framförallt när barnen var inbjudna till ett familjesamtal med föräldern och en 

psykiatriker (Van Parys et al., 2015). 

 

6. Diskussion  

6.1 Metoddiskussion 

Författarnas egna kunskaper att genomföra en systematisk litteraturstudie var begränsad 

innan denna studie gjordes, samt det engelska språket kan göra att förståelsen för texterna blir 

påverkad, då det inte är vårt modersmål. Detta kan leda till feltolkningar av texten när 

författarna använde sig av engelsk-svensk ordbok för att översätta ord eller begrepp som inte 

kunde förstås, vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet i studien. Stöttning från handledare 

och utbildade bibliotekarier under arbetets gång, har varit betydande för resultatets 

sammanställning i ett positivt avseende. Författarna har kunnat få kontinuerlig hjälp med 

granskning av resultatet, så kallat triangulering, vilket därmed stärker trovärdigheten. Enligt 

Kristensson (2014) underlättar en väl beskriven metod för läsarna att bedöma 

överförbarheten, något som eftersträvades och som anses ha tillämpats i studien. 

 

Författarna valde att inte begränsa till en specifik depression vid sökning av artiklar, då en 

mångfald eftersträvades för att ta reda på barns upplevelser av förälderns depression, oavsett 

omfattning. Detta kan ses som en svaghet i studien och påverkar överförbarheten, eftersom 

det inte blir specificerat till en viss depression, men kan även anses som en styrka i 

förhållande till mångfalden (Polit & Beck, 2016). I början av studien valde författarna att 

inkludera studier där resultatet baserades på barnens ålder, 13-18 år. Många relevanta artiklar 

som hittades urskilde inte åldrarna i resultatet, vilket försvårade tolkning av resultatet, som i 

sin tur medförde att författarna inte kunde ta ut data inom inklusionskriterierna. En utökning 
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av åldersgruppen gjordes efter diskussioner mellan författarna, till barn mellan 6-19 år. 

Författarna valde att inte begränsa till antingen kvalitativ eller kvantitativ ansats, eftersom det 

exkluderade relevanta artiklar. Eftersom artiklar med både kvalitativa och kvantitativa 

ansatser har använts, ger det ett mer omfattande resultat med ökad variation (Kristensson, 

2014). Trots det, upplevde författarna att de kvalitativa artiklarna gav mer adekvat 

information mot syftet och hade önskat att fler hade hittats inom inklusionskriterierna. 

 

Sökningarna gjordes i tre olika databaser; PubMed, Cinahl och PsycINFO, vilket författarna 

ansåg gav ett bredare och mer varierat resultat, då de olika databaserna täckte olika områden, 

som till exempel omvårdnad eller psykiatri (Backman, 2016). Dock var sökningen inte helt 

systematiskt med de utvalda ämnesorden i de olika databaserna. I PubMed användes tre 

ämnesord, istället för två som i de andra två databaserna. Orsaken var att författarna inte fick 

fram relevanta artiklar med endast “Child of impaired parents” och “Depression”, utan fick 

lägga till “Depressive disorder”, för att få ut mer av sökningen. I PsycINFO fanns inte 

ämnesordet “Children of impaired parents”, det lades till via fritextsökning utan trunkering, 

som kombinerades med “Major depression”. Kristensson (2014) menar att fritextsökning kan 

göra att fler irrelevanta artiklar genereras, på grund av den inte är lika specifik som med 

ämnesord, dock ökar den känsligheten i sökningen, för att få fram fler artiklar. Detta kan göra 

att den systematiska sökningen inte blir lika specifik, jämfört med om det endast hade 

använts samma ämnesord i alla databaser (ibid.). Bortfall av relevanta artiklar kan ha 

förekommit då endast abstrakt lästes för att sortera ut vilka som var väsentliga för syftet vilka 

skulle läsas i fulltext. Dessa artiklar som sorterades bort kunde eventuellt påverkat och 

utforma resultatet annorlunda (Polit & Beck, 2016). Majoriteten av tidskrifterna i denna 

litteraturstudie hade sin inriktning inom familjeterapi, ett specifikt område som kanske inte 

kan tillämpas av den övriga hälso- och sjukvården. Dock upplevde författarna att innehållet i 

tidskrifterna ändå hade en relevans för syftet, eftersom sjukvården generellt kommer att 

komma i kontakt med barn som anhöriga. Efter den systematiska sökningen, visade sig att en 

övervägande del av tidskrifterna hade inriktning inom psykiatri och somliga inom 

familjeterapi. Det kan uppfattas som en begränsning med forskning för det aktuella området 

inom andra vårdkliniker. 

 

I kvalitetsgranskningen valde författarna att först granska artiklarna enskilt, för att sedan 

mötas och jämföra de olika poängen som hade satts för varje del, så kallat triangulering, 

vilket ökar trovärdigheten i resultatet (Kristensson, 2014). Efter det fortsatte diskussioner 
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mellan författarna och artiklarna granskades en sista gång för att ta ett gemensamt beslut om 

artiklarnas kvalitetsbetyg. I den kvantitativa granskningsmallen enligt Carlsson & Eiman 

(2003) som användes, valde författarna att exkludera ‘confounders’ med motiveringen att den 

var otydlig och svår att förstå. Enligt Kristensson (2014), kan granskningsmallen modifieras 

så att den anpassas efter uppsatsen. Confounder är en variabel, en yttre faktor som påverkar 

resultat i en skev riktning och därav kan det påverka forskningens slutsats (ibid.). Genom att 

exkludera begreppet confounder, innebar det att bedömningen av artiklarnas kvalitet kan ha 

påverkats, då en viktig aspekt av bedömningen togs bort, men även att författarna inte gjorde 

en felaktig bedömning på grund av sin osäkerhet av variabelns innebörd.  

 

Efter kvalitetsgranskningen var fyra kvantitativa och tre kvalitativa artiklar inkluderade. 

Enligt Kristensson (2014) finns det inget bestämt antal artiklar som måste inkluderas i en 

litteraturstudie. Totalt inkluderades sju artiklar vilket kan verka för lite och därmed utgöra en 

svaghet, men författarna upplevde att trots antalet artiklar, kompenserades det med det rika 

innehållet. Alla artiklar förutom en, var från USA, vilket kan minska överförbarheten till 

andra länder. Överförbarheten innebär att resultatet kan överföras till andra miljöer och 

kontexter genom ett välbeskrivet arbete, som möjliggör för läsarna att rimlighetsbedöma detta 

(Polit & Beck, 2016). Två av artiklarna bestod av retrospektiv data, vilket enligt Polit och 

Beck (2016) kan påverka resultatet, då tankar och känslor kan förändras över tid. 

Retrospektiv data ger oftast en mindre precision än samtida mätningar. Artikeln från 

Mordoch & Hall (2008) hade sammanfogat föräldrar med diagnoserna depression, 

schizofreni och bipolär sjukdom i resultatavsnittet, vilket försvårade tolkningen av resultatet. 

Trots detta kunde författarna ändå insamla relevant data som stämde överens med syftet.  

 

Triangulering tillämpades under analysprocessen och innebär att se ett fenomen från olika 

perspektiv, vilket stärker tillförlitligheten i resultatet och minskar risken för bias 

(Kristensson, 2014; Polit & Beck, 2016). Författarna upplevde en del svårigheter under 

analysprocessen vid kondensering och abstrahering av texterna, att dess innebörd och 

väsentlighet inte skulle förloras i processen. I analysprocessen framkom det att de vanligaste 

mätmetoderna i de inkluderade artiklarna var enkäter och semistrukturerade intervjuer, men 

de flesta var olika kombinationer av ovanstående samt observationer. Endast en artikel 

använde familjeintervjuer. Kristensson (2014) menar att semistrukturerade intervjuer ökar 

homogeniteten i datainsamlingen med hjälp av förutbestämda ämnesområden, vilket ses som 

en styrka. Dock kan det ge upphov till att materialet tolkas på olika sätt, med tanke på att 
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deltagarnas svar var flexibla. Enkäter är förutbestämda och minskar deltagarens möjlighet att 

påverka resultatet, vilket minskar risken för egen tolkning och missförstånd. Det kan likväl 

bidra till att datainsamlingen försämras, då deltagaren inte kan utveckla svaren så det 

anpassas efter individen (ibid.).  

 

Artiklarna som inkluderades i studien var etiskt godkända, vilket är enligt Forsberg och 

Wengström (2016) viktigt för en systematisk litteraturstudie. De menar också att det är 

oetiskt att endast presentera och inkludera delar av resultatet från de olika artiklarna som 

stödjer forskarens egna åsikter. Författarna har följt denna princip och har ej förvrängt 

resultatet genom att inte exkludera delar som ej stödjer författarnas åsikter. Feltolkningar kan 

ha uppstått från författarna, då datamaterialet var på engelska. För att minska risken för 

missuppfattningar, har författarna haft stöd av varandra genom diskussioner sinsemellan och 

diskussioner med utomstående. Författarna har under arbetes gång varit medvetna om den 

egna förförståelsen och försökt sätta den inom parentes. Förförståelsen var att barn till en 

deprimerad förälder inte hade en optimal hemmiljö att växa upp i och att egna önskemål och 

behov minimerades för att ta hand om sin förälder.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva barns upplevelse av att leva med en förälder som 

har depression. I studien presenterades resultatet i fyra kategorier som kommer att diskuteras 

nedan: Behov av copingstrategier, Olika insikter, En förändrad tillvaro och Behov av hjälp. 

 

Eftersom författarna ville undersöka barnens alla potentiella upplevelser av förälderns 

depression, söktes artiklar som belyste både negativa och positiva sidor. De artiklar 

författarna hittade i processen var relevanta och lyfte främst fram de negativa sidorna kring 

att leva med förälder som har depression, vilket författarna hade beskrivit i sin 

problemformulering och belyst i sin bakgrund.  

 

6.2.1 Behov av copingstrategier 

Barnen upplevde negativa effekter av förälderns depression, såsom att de distanserade sig för 

att skydda sig själva från att bli emotionellt skadade. De upplevde även att de drog sig undan 

för att inte vara en börda för den sjuka föräldern, blev mer tystlåtna och mindre belastande. 

Detta kunde resultera i att barnen mådde sämre och att de blev mer känsliga för förälderns 
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signaler och deras relation försämrades. De uttryckte att de ville skiljas från föräldern för att 

inte tappa sig själva. 

 

Inom familjefokuserad omvårdnad ses hela familjen som en enhet och medlemmarna ses som 

olika delar som påverkar varandra (Benzein et al., 2012). Resultatet påvisade att förälderns 

depression har en påverkan på barnet och dennes vardagsliv, likaså hade barnens beteende en 

påverkan på föräldern. Barnens vilja att inte vara en börda, underlättade för föräldern och 

kunde resultera i mindre konflikter när föräldern inte mådde bra. Detta styrks av Hedman 

Ahlström (2014) som menar att stämningsläget i hemmet förändrades hos familjer med 

psykisk ohälsa. Vid analysen framkom det att barnen försäkrade föräldern att de mådde bra, 

medan de egentligen inte gjorde det. Med kopplingen till ökad förståelse för depression och 

för den individuella föräldern, upplevde barnen att de har blivit starkare som person genom 

deras annorlunda vardagsliv. Detta stärks av Hedman Ahlström, Skärsäter & Danielson 

(2011), som beskriver att barnen upplevde att de hade mer empati än sina vänner, samt att 

barnen var tacksamma för förälderns ansträngningar att skapa ett tryggt och kärleksfullt hem, 

trots sin depression.  

 

6.2.2 Olika insikter 

En del barn hade inte en insikt i förälderns depression och därför inte ansåg att föräldern var 

sjuk. Majoriteten av barnen hade fått en ökad medvetenhet om hur förälderns sjukdom yttrade 

sig, hur de kunde trösta och skilja på föräldern bakom sjukdomen och hur de skulle hantera 

det, utan att själva få ett försämrat mående.  

 

Barnens förmåga att kritiskt granska sig själva och få en ökad förståelse för sjukdomen, hör 

ihop med att de har skapat sin egen identitet och anpassat sig efter situationen med föräldern, 

så kallat självreflexivitet (Whitchurch & Constantine, 1993). De barn som förnekade 

existensen av sjukdomen, ville sannolikt behålla känslan av att familjen var en enda stor 

enhet och inte såg till de enskilda delarna som påverkade varandra till det sämre. I kontrast 

menar Benzein et al (2012) att förändring i en del oftast påverkar de andra delarna i negativ 

bemärkelse när sjukdom är inblandad. Utifrån resultatet innebar förnekelse att barnen inte 

hade kunnat bearbeta, acceptera eller förstå den förändring som inträffade i hemmet. Detta 

kan liknas vid det som Wright et al. (2002) menade med integrering av ohälsa/sjukdom i livet 

och relationer, och i detta sammanhang hade barnen ingivit intryck av motsatsen. Det vill 

säga att de inte hade skapat utrymme för sjukdomen, att de levde vid sidan av den eller att de 
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övervann den. Således är det värdefullt för sjuksköterskor att hjälpa familjen att avlägsna 

föreställningen om ett bra liv uppnås genom att bortse från sjukdomen, utan istället bearbeta 

den och få en ökad förståelse för hur sjukdomen påverkar familjen (ibid.). Resultatet kan 

också relateras till stigmatisering av psykisk ohälsa. Barnen förnekade sjukdomen för att 

försöka normalisera hemsituationen, samt hade en rädsla för utomståendes kommentarer. 

Östman (2008) bekräftade att utomstående oftast ser på familjen som annorlunda och barnen 

upplever att utomstående stigmatiserar familjen på grund av att de inte beter sig ”normalt” 

och att det fanns tillfällen då barnen blev arga på föräldern då hen agerade på ett egendomligt 

sätt.  

 

6.2.3 En förändrad tillvaro  

Barnen försökte anpassa sig till förälderns sjukdom och ändrade därför sina beteenden och 

handlingar utefter hur föräldern mådde för stunden. I likhet med vad Mechling (2016) menar, 

läste barnen av förälderns humör och känslor och var rädda för att göra dem upprörda. Därför 

anpassade de sitt beteende. Enligt resultatet övertog många barn föräldrarollen i hemmet och 

tog på sig mer vardagssysslor och ansvar, över både syskon och den sjuka föräldern. Detta 

kunde resultera i motstridiga känslor, såsom att se föräldern som en sjukdom eller som en 

individ med en sjukdom. De pendlade mellan att acceptera situationen och sjukdomen och att 

förneka att föräldern var sjuk. Detta överensstämmer med vad O’Dell et al (2010) menar, att 

en del unga vårdgivare brydde sig om sin sjuka familjemedlem men att det fanns motstridiga 

känslor. Ungdomarna förklarade att de ville hjälpa sin familjemedlem och inte ville ändra sin 

egen roll i familjen, men att de skulle vilja leva som en ”normal person”. Dock skulle 

ungdomarna känna sig skyldiga och få dåligt samvete, vilket gjorde att de anpassade sig efter 

sjukdomen. 

 

Inom systemteori beskrivs det att självreflexivitet handlar om att reflektera över sig själv, 

skapa sin egen identitet och att anpassa sig efter omgivningen (Whitchurch & Constantine, 

1993). Barnen i det här avseendet anpassade sig efter situationen och reflekterade över sina 

handlingar. Enligt tidigare forskning bekräftades det att barn agerade utifrån vad de 

uppfattade att föräldern ville, det vill säga att de anpassade sig efter situationen och 

förälderns humör, samt tog ansvar för hemmet (Hedman Ahlström et al., 2011). Förälderns 

depression i den här betydelsen hade skapat en ogynnsam situation för alla inblandade, i 

likhet med vad Benzein et al., (2012) menade, är familjen inte längre är en helhet och att en 

del har påverkat alla andra delar negativt.  
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6.2.4 Behov av hjälp 

Enligt resultatet var vårdens betydelse för barnet tvetydigt, då en del kände att de hade fått ett 

ökat stöd från sjukvården, medan andra uppfattade det som att de inte hade gjort någon insats 

för dem på grund av att olika parter undanhöll information. Information var viktigt för barnen 

och många av dem upplevde att de inte fick prata om sjukdomen, varken inom familjen eller 

med utomstående, för att skydda familjesituationen och sig själva. I likhet med vad Hedman 

Ahlström et al. (2011) menade, undvek barnen att prata om depressionen för att de trodde att 

det var vad föräldern ville. Det resulterade i att det blev mindre möjligheter för barnen att få 

kunskaper och förståelse om de förändringar som inträffade i familjen (ibid.). De som ändå 

tog stöd utifrån, enligt resultatet, var selektiva med vem de berättade för, som till exempel 

mor- och farföräldrar samt vänner. Östman (2008) betonar hur viktigt behovet är att 

kommunicera med till exempel vänner och släktingar om problemen i hemmet. I likhet med 

vad resultatet visar, tyckte barnen enligt studien att de hade få att prata med och att de var 

försiktiga med att delge information om hemsituationen. Vissa av barnen uttryckte behovet 

att få prata med en professionell person med erfarenhet kring psykisk sjukdom, för att få en 

djupare förståelse och kunna hantera sin förälders sjukdom. Dessa behov tillfredsställdes 

dock oftast inte. Benzein et al. (2014) beskriver att det är viktigt att vården i det här avseendet 

ser till att barnen blir uppmärksammade och använder en familjecentrerad omvårdnad, för att 

tillgodose barnens behov av tröst och information (ibid.). I likhet med vad Wright et al. 

(2002) uttryckte, bör sjuksköterskorna sätta sin egen förförståelse inom parentes och fundera 

över sina föreställningar när de möter barn till psykiskt sjuka föräldrar, då det annars kan 

bidra till att barnen känner sig försummade, som en del av dem uttryckte (ibid.). Barnen gav 

tillkänna att de ville vara en del av en enhet, få prata med andra om sina problem både med 

utomstående och vården för att minska sitt eget lidande, vilket kan ses inom systemteori där 

delarna interagerar och påverkar varandra (Whitchurch & Constantine, 1993). 

 

6.2.5 Resultatets betydelse för vården 

Sammanfattningsvis hade hälso- och sjukvården en stor betydelse för de utsatta barnen och 

hur de blev bemötta av sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna behöver bortse från egen 

förförståelse och egna föreställningar vid kontakt med barn som anhöriga. Homburger 

Eriksson (1971) hade indelat barnens psykosociala utveckling i fem olika faser och hur det 

påverkar deras grundattityder. Barnen enligt resultatet hade en övervägande negativ 

upplevelse under sin uppväxt, vilket gjorde att de fick klara av hinder de annars inte skulle 
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behöva göra. Enligt Enskär & Golsäter (2014) är det en viktig åtgärd att barnen får en ökad 

trygghet och att hälso- och sjukvården snabbt kan agera om det uppmärksammas att ett barn 

far illa i hemmet. Barnens erfarenheter av hälso- och sjukvården är oftast förenade med 

mödosamma samtal, smärtsamma undersökningar och obehagliga situationer och oftast är 

föräldrarna en trygghet. Men barnen i den här situationen hade ett fåtal att ta stöd av och då är 

det viktigt att det är sjuksköterskorna som finns där under hela processen. Det kan handla om 

att sjuksköterskan lyssnar, är delaktig, ger information skapar en trygg miljö och tillit, talar 

på barnens nivå och tröstar (Enskär & Golsäter, 2014). 

 

Hälso– och sjukvårdspersonal behöver ha mer kunskap och information hur de skall bemöta 

barn i denna situation, genom att bland annat följa Homburger Erikssons (1971) olika 

utvecklingsfaser och hur de påverkas när de inte får omvårdnad. Sjukvårdspersonal skulle 

behöva få en ökad förståelse för hur barnen upplever situationen hemma, för att bemöta dem 

på ett emotionellt och korrekt sätt (Enskär & Golsäter, 2014). Vuxna barn upplevde att 

sjukvårdspersonalerna var ointresserade för barnens situation vilket medförde att personalen 

uppfattades som svåra att få kontakt med. De fick varken information eller förklaring om 

sjukdomen eller om förälderns situation. De vuxna barnen beskrev sin situation som att de 

hade fått bli vuxna för tidigt. Detta skulle kunna ändras med rätt kunskap och information hos 

sjuksköterskorna (Hedman Ahlström, 2014). En annan klinisk åtgärd är att barn får vara 

delaktig i samtal, samt att den sjuka föräldern får hjälp av hälso- och sjukvården, så att barnen 

frias från känslan att föräldern inte klarar sig utan dem och att hen är deras ansvar. Möjligtvis 

kan det ha en positiv betydelse för barnen om de fick prata med andra barn i liknande 

situationer, i en så kallad stödgrupp (Enskär & Golsäter, 2014).  

 

7. Slutsatser 

Sammanfattningsvis visade resultatet att barn distanserade sig i både negativ och positiv 

bemärkelse, framför allt det förstnämnda. Barn som hade insikt i förälderns depression, 

anpassade sig till hemsituationen och hade uppfattningsvis en ökad självreflexivitet. Däremot, 

barn med mindre självreflexivitet, förnekade sjukdomen och hade antingen inte bearbetat 

eller förstått sjukdomen. Överlag fick barnen till förälder med depression ökad ansvar i 

hemmet och tog över föräldrarollen. Det var delade åsikter gällande barnens syn på vårdens 

insats; somliga var nöjda med det stöd de fick, medan andra kritiserade psykiska hälso-och 

sjukvårdssystemet. Kritiken av psykiska hälso-sjukvårdssystemet anknöt till att barnen 



 

 

 

 

25 

upplevde att de inte blev hörda eller sedda, samt att de antingen inte fick någon information, 

eller att den var begränsad. 

 

Ett nytt perspektiv som uppkom, var att vissa barn upplevde sin uppväxt som positivt och att 

den gjorde dem till en starkare person, samt att de ansåg att de hade mer empati än sina 

vänner. För att ett barn ska kunna känna sig hörd och sedd, gäller det att sjuksköterskan är 

uppmärksam när hen möter förälder med depression som har barn. En åtgärd kan vara att 

fråga hur hemsituationen ser ut och om föräldern har omyndiga barn. På detta vis kan 

sjuksköterskan få en övergripande uppfattning av familjens vardagsliv och tillämpa en 

familjefokuserad omvårdad som ser hela familjens behov. Författarna anser att ett socialt 

nätverk är viktig för barnen, att få stöd och få uttrycka sina tankar och behov, men vad händer 

om barnen har en begränsad, eller rentav inget socialt nätverk? Kan det då påverka barnen i 

ännu högre grad? 

 

Efter arbetsprocessen så har författarna fått en djupare förståelse för sitt problemområde, 

vilket har bidragit till en ökad kunskap som kan vara en avgörande faktor för framtida 

tillämpning i arbetet som legitimerad sjuksköterska. Författarna upplevde begränsningar med 

forskning inom det aktuella området för andra vårdkliniker. Vidare forskning behövs för att 

den allmänna sjukvården skall kunna få ökad förståelse vid möte med föräldrar med 

depression och deras barn och kunna stödja föräldrarna och möta barnens behov.  
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