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This literature study focuses on protective factors (resilience) in children who grow up with 

depressed parents. How is the resilience of these children manifested? Can social workers use 

the knowledge of resilience in helping families with depression? Is it possible to view upon 

and use resilience differently when combining it with KASAM? Problems in parenthood are 

clear risk factors for children and can lead to social, cognitive and emotional difficulties in 

both childhood and later in life (Kerstis, 2015). A large part of today's available research 

focuses on risk factors and what can go wrong in the children´s development process when 

they grow up with depressed parents. What is resilience and to what extent can it reduce these 

risk factors? We believe, and want by this study to show, that through increased knowledge of 

resilience and by combining this knowledge with the three components of KASAM, they 

jointly can be used as a powerful tool and make treatments more effective in social work.  

	
Denna litteraturstudie fokuserar på skyddsfaktorer (motståndskraft/resiliens) hos barn som 

växer upp med deprimerade föräldrar. Hur är manifesterar sig denna motståndskraft? Kan 

socialarbetare använda sig av kunskapen om motståndskraft för att hjälpa familjer med 

depression? Är det möjligt att titta på fenomenet motståndskraft på ett annat sätt när det 

kombineras med teorin KASAM? Problem i föräldraskapet är tydliga riskfaktorer för barn 

och kan leda till, sociala, kognitiva och känslomässiga svårigheter i både barndomen och 

senare i livet (Kerstis, 2015). En stor del av den aktuella forskning som finns på ämnet 

handlar om riskfaktorer och vad som kan gå snett i utvecklingen hos barn som växer upp med 

deprimerade föräldrar. Vad är motståndskraft och till vilken grad kan den hjälpa till att 

reducera sagda riskfaktorer? Vi tror och vill med denna studie visa, att genom en ökad 

kunskap om motståndskraft och hur denna kunskap kan kombineras med teorin KASAM kan 

de tillsammans användas som ett starkt verktyg och effektivisera behandlingar inom socialt 

arbete.  
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Inledning	

Denna litteraturstudie fokuserar på skyddande faktorer (motståndskraft) hos barn som växer 

upp med deprimerade föräldrar. Hur manifesteras motståndskraften hos dessa barn? En stor 

del av dagens tillgängliga forskning fokuserar på riskfaktorer och vad som kan gå snett i 

utvecklingen hos barn som växer upp med deprimerade föräldrar. Vad är motståndskraft, 

varför är den viktig att känna till och i vilken grad kan den bidra till att minska riskfaktorerna 

som tas upp i forskningen? Vi upplever att detta är ett område där det finns kunskapsluckor, 

och vi vill genom denna studie bidra till att öka kunskapen om motståndskraft och hur den ur 

ett salutogent perspektiv, det vill säga hälsohistoriskt, kan användas som ett verktyg i 

behandlingen inom socialt arbete. Vi kommer att analysera våra data utefter KASAM som en 

teori och dess tre teoretiska komponenter som vi menar kommer kunna bidra till nya synsätt 

och lyfta arbetet med barn som växer upp med deprimerade föräldrar (Antonovsky, 2005). 

Detta genom att visa vikten av att som barn få känna trygghet i hemmet och sin uppväxt, 

mening i sin tillvaro, syfte och delaktighet i sin familjesituation. Studien beskriver depression 

generellt, utan att gå närmare in på olika variationer.   

Syfte 

Uppsatsens syfte är att genom ett salutogent perspektiv, det vill säga ett fokus på faktorer som 

bidrar till hälsa, undersöka och redogöra för aktuell forskning om motståndskraft och 

skyddsfaktorer hos barn som växer upp med deprimerade föräldrar. Vi avser att använda oss 

av KASAM’s tre komponenter, begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet för att 

teoretiskt analysera vårt material samt ge svar på vad det salutogena perspektivet kan tillföra 

till det sociala arbetets hjälpinsatser och interventioner.   

Frågeställningar 

1. Vilka skydds- och riskfaktorer går att hitta i litteraturen kopplat till att växa upp med 

deprimerade föräldrar? 

2. Vilka samband går att hitta i litteraturen mellan KASAM och motståndskraft? 

3. Hur kan man använda sig av kunskapen om motståndskraft och KASAM i socialt arbete? 

Problemformulering 

Barn som vuxit upp med föräldrar med psykisk ohälsa i form av depression har en ökad risk 

att senare i livet uppleva egen social problematik. Det vill säga relationsproblematik, 

empatiska och kognitiva svårigheter samt mentaliseringsförmåga, problem att förstå sina egna 

och andras känslor (Forinder, 2014). Inom socialt arbete behövs kunskap om vilka skyddande 
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faktorer som finns hos de barn som klarat sig bra trots en sådan uppväxt som beskrivits ovan. 

De skyddande faktorerna kan liknas vid en sköld mot svårigheter, en motståndskraft som 

kallas för resiliens (Forinder, 2014). Det finns mer forskning om aktuella riskfaktorer och 

barns potentiella negativa utfall, än forskning på vad som skyddar och skapar motståndskraft. 

Vi vill genom denna studie bidra med ny kunskap i form av KASAM i kombination med 

motståndskraft, och anser att KASAM’s tre komponenter är värdefulla analysverktyg i det 

sociala arbetet med barn. Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka skyddande faktorer 

som ligger bakom att människor kan stanna kvar vid en god psykisk hälsa trots uppenbara 

riskfaktorer i deras direkta omgivning, som till exempel en deprimerad förälder. Genom 

denna litteraturstudie kommer vi sammanfatta den forskning som existerar kring de 

skyddande faktorer som går att koppla till motståndskraft/resiliens. Vidare undersöks 

sambandet som går att finna mellan motståndskraft och KASAM, samt hur kunskapen mellan 

dessa samband går att använda sig av inom socialt arbete. 

Bakgrund 

Forskning kring föräldrar som lider av depression visar att de ofta har problem och 

svårigheter i sin föräldraroll. Den andra föräldern eller andra vuxna i familjen kan bli så 

uppslukade av depressionens konsekvenser och upptagna med att hantera dessa att även de får 

svårt att tillgodose barnets behov. Sjukdomen kan även leda till konsekvenser i form av 

ekonomiska besvär för familjen, vilket i sin tur ökar stressen och konfliktrisken i hemmet. 

Depression hos mödrar ger ökad risk för aggressivt och kritiskt föräldrabeteende 

(Socialstyrelsen, 2013-6-6). 

Undersökningsstudier i Norge, Nederländerna och Australien har visat att mellan 17-37,3 

procent av befolkningen har en förälder med psykisk ohälsa. Barn till föräldrar med psykisk 

ohälsa har en förhöjd risk att själva utveckla internaliserade och/eller externaliserande 

problem som till exempel ångest, depression, utåtagerande och aggressivt beteende (Van 

Loon, Doesum, Hosman & Witteman, 2015).Jämfört med barn som växer upp med föräldrar 

utan depression, så löper barn med deprimerade föräldrar två till tre gånger så stor risk att 

uppleva försummelse, våld eller konflikter i hemmet, akademiska svårigheter, 

utvecklingsproblem eller psykisk ohälsa samt behov av hjälp inom den psykiatriska vården 

(Chen & Kovacs, 2013). 

Flertalet empiriska studier har visat att risken för dessa barn att utveckla psykisk ohälsa är 

två till tretton gånger så hög i jämförelse med barn som vuxit upp med föräldrar utan psykisk 

ohälsa som depression. Trots denna påtagliga risk utvecklar långt ifrån alla dessa barn 

psykiska problem och genom att förstå de skyddande faktorerna bakom detta kan preventiva 

och behandlande insatser utvecklas inom socialt arbete (Van Loos, et al. 2015). Forskare som 
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studerar prevention, exempelvis preventiva insatser och interventioner, har funnit att 

identifiering av risk- och skyddsfaktorer i empiriska studier är till hjälp för att förebygga 

problem hos högrisk barn med deprimerade föräldrar (Chen & Kovacs, 2013). De tre 

komponenterna inom teorin KASAM kan bidra till att skapa motståndskraft hos barn med 

hjälp av begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet.  

Komponenterna ger barnet förutsättningar att hitta mening, syfte och hjälper det att kunna 

förstå sin situation. Detta bidrar till empowerment, en känsla av makt och en möjlighet att 

påverka sin vardag på ett sätt som ökar barnets roll som social aktör (Skerfving, 2015).   

Metodval 

Vi har genomfört en litteraturöversikt av tretton (13) vetenskapliga artiklar samt facklitteratur 

för att besvara syfte och frågeställningen. Vi använde en integrerande metod där vi förklarade 

olika teoretiska begrepp samt teoretiskt analyserade vår insamlade data. 

Forskningsdesign 

För att sammanfatta forskningen som berör motståndskraft och vilka skyddande faktorer som 

går att hitta hos barn som vuxit upp med deprimerade föräldrar har författarna till denna 

studie valt att genomföra en litteraturstudie. Detta för att ta reda på vilka luckor som finns och 

om det behövs mer forskning inom området, för att få en djupare kunskap om uppkomsten till 

motståndskraft och skyddande faktorer, samt hur man kan använda sig av denna kunskap 

inom socialt arbete. Vi använder oss av KASAM som teoretisk utgångspunkt och salutogent 

perspektiv. 

Metod 

I enlighet med Febe Fribergs bok: Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten (2006) startade vi med en fritextsökning med respektive sökord var för sig 

och sen i kombination med varandra för att få en överblick över ett antal artiklar som kunde 

tänkas vara intressant (Tabell 1.)  Under genomsökningen har vi valt ut studier från olika 

välfärdsländer jämförbara med Sverige. Vår undersökning har genomförts i databaserna 

SOCIndex samt Swepub för att för att ta del av både svensk och internationell forskning. De 

ord som sökningarna baserades på var “parental depression”, “child resilience”, “protective 

factors”, “attachment theory”, “family intervention”, “interaction”. I SocINDEX databas 

använde vi oss enbart av engelska sökord då de saknar svenskspråkiga artiklar. I SwePub 

provade vi motsvariga ämnesord på svenska men antalet träffar var så få att vi höll oss till de 

engelska sökorden. Det saknades relevant material i SwePub. Vi har dock valt att ta med 
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tabellen (tabell 2) med sökträffar från SwePub för att visa på bristen av skandinavisk 

forskning på området.  

Vi har valt att begränsa oss till depression generellt och inte gå in för djupt på de olika former 

och variationer som finns av sjukdomen. Detta för att hålla fokus på vårt syfta och 

frågeställning.  

Som metod har vi utgått från Harris Cooper’s bok Rersearch synthesis and meta-analysis, 

a step by step aproach (2017) samt i analysen av artiklarna använt oss av Febe Fribergs bok 

Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (2006). Författarna till 

denna studie har tagit hjälp av Febe Fribergs analysmall i en tidigare uppsats och ansåg att 

den analysmetoden även var användbar på denna litteraturstudie, se nedan. Vi har tolkat vårt 

insamlade material teoretiskt salutogent genom Aaron Anatonovsky’s KASAM.  

Inklusionskriterier för vårt urval av databasartiklar utöver referensgranskning, fulltext och 

språk var; Utvecklingspsykologiska och psykosociala texter, studier från och med 2000 och 

framåt, innefatta barn och uppväxt med deprimerade föräldrar.  Vi var i första hand 

intresserade av de artiklar som innehöll flera inklusionskriterier då de hade mer relevans för 

vår undersökning.  

 

Inklusionskriterier 

Litteraturstudien inkluderar artiklar och litteratur med utvecklingspsykologiska och 

psykosociala områden och de som berör barns uppväxt med deprimerade föräldrar. Artiklarna 

och litteraturen skulle vara publicerade från och med år 2000 och framåt.  

 

Exklusionskriterier;  

Artiklar äldre än från år 2000 exkluderades. Likaså de som hade för stort fokus på psykiatri 

istället för psykologi och de som fokuserade mer på de vuxna än barnen och deras utveckling.  

 Författarna gick separat igenom de träffar som hade flera inklusionskriterier grundligt 

medan sökningarna med ett kriterium inte gavs samma tid. Vi bestämde oss för att det räckte 

med att läsa 300 artikeltitlar. Vi kunde snabbt konstatera att dessa artiklar innehöll för många 

exklusionskriterier och sällan hade relevans för vårt ämne. 

Vi läste abstrakt för att avgöra om artiklar kunde vara av intresse för vår studie, om de 

exempelvis innehöll forskning om anknytning vid depression eller skyddsfaktorer. Efter 

första gallringen läste vi således igenom artiklarna från början till slut och strök under det 

som talade för och emot att ingå i vårt urval. Som sista steg jämförde vi varandras 

anteckningar och understrykningar vi gjort separat och diskuterade oss fram till vilket 

material som skulle ingå i vår litteraturstudie. Detta för att försäkra oss om att vi tolkat 

materialet på samma sätt och öka reliabiliteten i vårt urval av artiklar. 
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För att uppnå en mättnad i vårt urval frisökte vi även på orden “attachment” och “resilience” i 

SocIndex databas och använde oss av samma tillvägagångssätt som beskrivet ovan och 

hittade då ytterligare fyra (4) artiklar (Tabell 2) 

Översikt över urvalda artiklar 

Författare Artikelnamn Publiceringsår Fokusland SocINDEX Referee- 

granskad 

artikel 

Abela, John R. Z.; Zinck, 

Suzanne; Kryger, Shelley; 

Zilber, Irene & Hankin, 

Benjamin L. 

Contagious Depression: Negative 

Attachment Cognitions as a 

Moderator of the Temporal 

Association Between Parental 

Depression and Child Depression 

(2009) Kanada Frisökning: 

“Attachment” 

Ja 

Berlin, Lisa J 

Cassidy, Jude 

Enhancing Early Child-Parent 

Relationships: Implications of Adult 

Attachment Research 

(2001) USA Frisökning: 

“Attachment” 

Ja 

Lynn Focht-Birkerts, 

William R. Beardslee 

A Child’s experience of Parental 

Depression: Encouraging Relational 

Resilience in Families with Affective 

Illness 

(2000) USA “Parental 

depression” 

Ja 

Jaser, Sarah 

Champion, Jennifer 

Dharamsi, Kristen 

Riesing, Michele 

Compas, Bruce 

Coping and Positive Affect in 

Adolescents of Mothers With and 

Without a History of Depression 

(2011) USA “Protective 

factors” AND 

“Interaction” 

Ja 

Goodman H. Sheryl, 

Garber, Judy 

Evidence- 

Based Interventions for Depressed 

Mothers and Their Young Children 

(2017) USA “Parental 

depression” 

Ja 

Loon, L.; Van, M.; 

Doesum, K.; Hosman, 

C.; Witteman, C. 

Factors Promoting Mental Health of 

Adolescents Who Have a Parent with 

Mental Illness: A Longitudinal Study 

(2015) Nederländerna “Protective 

factors” 

Ja 



10	
	

Peluso, Paul R.; 

Peluso, Jennifer P.; 

White, JoAnna F.; 

Kern, Roy M. 

A Comparison of Attachment Theory 

and Individual Psychology: A Review 

of the Literature 

 

 

 

 

 

 

(2004) 

 

 

 

 

 

 

 

USA 

 

Frisökning: 

“Attachment” 

Ja 

Robinson, 

Jane R 

Attachment Problems and Disorders 

in Infants and Young Children: 

Identification, Assessment, and 

Intervention 

(2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frisökning: 

“Attachment” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 

Van Parys, Hanna; 

Bonnewyn, Anke; 

Hooghe, An; De Mol, Jan; 

Rober, Peter 

 

 

Toward Understanding the Child’s 

Experience in the Process of 

Parentification: Young Adult’s 

Reflections on Growing up with a 

Depressed Parent 

 

 

 

(2015) Belgien “Parental 

depression” 

Ja 

Winkler, Astrid Resilience as Reflexivity: A new 

Understanding for Work with Looked-

After Children 

(2014) Storbritannien Frisökning: 

“Attachment” 

Ja 

Punamäki, Raija-Lena  

Paavonen, Juulia and 

Toikka, Sini 

Solantaus, Tytti 

Effectivness of Preventive Family 

Intervention in Improving Cognitive 

Attributions Among Children of 

Depressed Parents: A Randomized 

Study 

(2013) Finland “Parental 

depression” 

“Family 

intervention” 

Ja 

Masten, Ann S. 

Monn, Amy R. 

A Call for Integrated Science, 

Practice, and Professional Training 

(2015) USA “Child- 

resilience” 

Ja 
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Chen, Hsing-Jung  

Kovacs, Pamela J. 

Fjärrlån 

Working With Families in Which a 

Parent Has Depression: A Resilience 

Perspective 

(2013) USA “Parental 

depression” 

Ja 

 

Febe Friberg (2006) föreslår vissa punkter för att analysera vetenskapligt material uppdelat 

utifrån kvalitativa och kvantitativa studier. Vi utgick från dessa punkter i analysen av 

respektive artikel, då de vi valde var både kvalitativa och kvantitativa, besvarade och skrev 

ner punkterna i ett separat dokument. Utifrån svaren fick vi en tydlig överblick över vad som 

skiljde artiklarna åt och vilka återkommande samband som fanns beskrivna. 

Kvalitativa 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

3. Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

4. Hur är metoden beskriven? 

5. Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

6. Hur analyserades data? 

7. Vad visar resultatet? 

8. Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

9. Vilka argument förs fram? 

10. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

11. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden? 

Kvantitativa 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

3. Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

4. Hur är metoden beskriven? 

5. Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, övriga inklusions-/ 

exklusionskriterier). 

6. Hur analyserades data? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 

7. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur hänger de ihop? 

8. Vad visar resultaten? 
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9. Vilka argument förs fram? 

10. Förs det etiska resonemang? 

11. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. vad gäller 

generaliserbarhet? 

12. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden 

Urval av facklitteratur och websidor/material 

Med hjälp av våra artiklar har vi valt ut empiri företrädesvis i svensk kontext. Studiens metod 

har kombinerats med facklitteratur och tillförlitliga svenska websidor som innehöll våra 

urvalskriterier och på så sätt blev relevanta för vår studie. Detta för att vi skulle kunna se 

tydligare kopplingar till socialt arbete och kunna koppla materialet till vår teoretiska ansats. 

Urvalet skiljde sig något i årtal från databasartiklarna, men är i huvudsak detsamma i 

inklusion- och exklusionskriterier. Vi använt oss av facklitteratur från bl.a. Ersta Sköndal 

Bräcke Högskolas bibliotek som varit relevant för att besvara våra forskningsfrågor.  

Vi har använt oss av en kvalitativ integrerad metod som tillvägagångssätt, det vill säga en 

teoretiskt tolkad litteraturstudie där vi undersöker tidigare forskning och förklarar de olika 

teoretiska begrepp som tas upp under studiens gång.  

Metoddiskussion 

Urvalet av databaser tillkom efter diskussion mellan författare och handledare. SOCindex 

databas innehåller internationell litteratur av sociologisk art och är därför mest relevant för 

vår studie. SwePub valdes för att även undersöka och jämföra vilken svensk forskning som 

finns på området. Redan i vår bakgrund har vi valt att ta upp depression då sjukdomen som 

begrepp utgör en så pass stor del studien. Det finns flera olika sätt att närma sig ett 

forskningsområde men vi bestämde oss för att denna metod skulle vara bäst för våra frågor 

och för att förklara de teoretiska ämnen som skulle lyftas. Om vi istället hade valt att använda 

oss av enkäter hade vi säkerligen kunnat uppnå en större generaliserbarhet samt fått ett 

bredare svenskt perspektiv. Att genomföra kvalitativa intervjuer hade också varit intressant ur 

exempelvis ett brukarperspektiv, men dessa resultat skulle inte gå att generalisera. Genom en 

litteraturstudie kunde vi få överblick av både internationellt och svenskt kunskapsläge. 

Forskningsetik 

Forskningen kring motståndskraft hos barn med deprimerade föräldrar är bristfällig. Dessa 

kunskapsluckor innebär att färre hjälpmetoder kan utvecklas och användas (Killén, 2009). 

Som författare har vi ett etiskt ansvar för att vår studie skall vara av hög kvalitet samt följa 
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god vetenskaplig tradition. Med hjälp av vetenskapliga referenser till materialet som 

presenteras ökar studiens tillförlitlighet. Vi är försiktiga med att plocka ut citat från dess 

ursprungliga kontext, detta för att citatet inte ska förlora sin ursprungliga mening. Vi har 

behållit ett kritiskt förhållningssätt när vi sammanställt forskningen och inte låtit våra resultat 

färgas av egna åsikter och hypoteser. Alla resultat som framkommit under studien har 

presenterats. 

Begrepp 

Nedan förklaras begrepp och teorier som tas upp återkommande i vårt urval av data, både 

artiklar och facklitteratur.  

Depression 

Depression kan beskrivas som en ledsamhet och sorg som kan uppkomma utan någon, för 

individen, tydlig orsak. När dessa negativa känslor pågått utan avbrott och under en längre tid 

kan individen bli diagnostiserad med depression (www.psykologiguiden.se). Depressioner 

manifesterar sig olika hos människor och kan därmed påverka vissa områden i en människas 

liv hårdare än andra beroende på hur svår depressionen är. Vanliga symtom på depression är 

allmän brist på motivation, sömnsvårigheter, nedsatt aptit och dålig hygien. En långvarig 

depression med mindre allvarliga symtom kallas för Dystymi (www.psykologiguiden.se). 

Detta begrepp används oftare än kronisk depression. Vid en svår depression ter sig 

verkligheten oftast för hopplös för personen att hantera och kan utan adekvat behandling leda 

till självmordstankar och självmordsförsök. Det har utvecklats en manual för att fastställa 

diagnostiseringen av psykiatriska tillstånd/depression, DSM-IV (Diagnostic and Statistic 

Manual of Mental Disorders) för att kunna täcka alla former av psykiatrisk diagnostik 

(www.psykologiguiden.se). Manualen används tillsammans med andra formulär i klinisk 

verksamhet, forskning och undervisning. I manualen listas olika kriterier för egentlig 

depression. Minst fem av dessa symtom måste finnas hos patienten under minst två veckor för 

att denne ska klassas som deprimerad. 

1. Nedstämdhet under större delen av dagen så gott som dagligen 

2. Klart minskat intresse för eller minskad glädje av alla eller nästan alla aktiviteter 

3. Betydande viktnedgång, viktuppgång eller minskad alternativt ökad aptit 

4. Sömnstörning 

5. Psykomotorisk hämning eller agitation 

6. Svaghetskänsla eller brist på energi 
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7. Känslor av värdelöshet eller överdrivna eller obefogade skuldkänslor 

8. Minskad tanke- eller koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet 

9. Återkommande tankar på döden, självmordstankar, planer på självmord eller 

fullbordat självmordsförsök (www.deprimerad.net) 

Undersökningar visar att nästan hälften av alla kvinnor och ungefär en fjärdedel av alla män 

någon gång i livet hamnar i en depression. WHO (Världshälsoorganisationen) klassar 

depression som den fjärde vanligaste anledningen till allvarlig ohälsa i världen 

(www.depression.se). Depression kan vara kronisk eller dyka upp som en enstaka episod samt 

vara återkommande. Ibland kan individen bli påverkad av årstider och i de fallen är 

depressionen ofta associerad med ljus. Depression kan även påvisas som en reaktion på en 

fysisk sjukdomsdiagnos (Hwang, 2011). Att beskriva sjukdomstillståndet för någon som ej 

upplevt sjukdomen är svårt. Depression kan liknas vid att den drabbade ser världen genom ett 

par svarta glasögon (www.psykologiguiden.se). Det gör det svårare för individen att lägga 

märke till positiva aspekter och företeelser i sitt liv och har istället en naturlig dragning till att 

tolka allt i ett negativt ljus och klandrar ofta sig själva som orsaken till lidandet. Minnen och 

tillbakablickar är i första hand sorgliga eller meningslösa och framtiden ses som mörk och 

dystopisk. Detta ger i sin tur näring till mer negativt tänkande, vilket resulterar i en ond cirkel 

och håller fast den drabbade i sitt depressiva tillstånd. Vid mildare depressioner kan den 

drabbade vara duktigt på att visa upp och bibehålla en glad fasad, vilket kan göra det svårt för 

omgivningen att uppfatta personens sjukdomstillstånd, eller inse hur allvarligt sjukdomsläget 

egentligen kan är. Personer med en låg motståndskraft alternativt en diagnos av annan psykisk 

ohälsa är mer sårbara för att drabbas av depression trots en avsaknad av utlösande 

faktor/faktorer (www.depression.se). 

Motståndskraft (resiliens) 

Under senare år har forskare inom utvecklingspsykologin skiftat fokus från negativa faktorer i 

utvecklingen hos individer med deprimerade föräldrar, till vilka positiva faktorer som kan 

skapa en lyckad anpassning i livet - trots dåliga förutsättningar och uppenbara risker (Werner 

& Smith, 2001). Man har inom resiliensforskning intresserat sig för personer som utsatts för 

avsevärd stress under utvecklingsåren och som trots detta framgångsrikt återhämtat sig från 

allvarliga trauman. Inriktningen har varit vilka skyddande faktorer och mekanismer som 

lindrat en persons reaktion på en stressande situation eller kronisk motgång och vilka 

anpassningar som varit framgångsrika. Fenomenet kallas motståndskraft eller resiliens och 

beskrivs av Werner och Smith (2001) som den dynamiska process som leder till positiv 

anpassning trots påtaglig problematik eller svårighet. 



15	
	

Anknytningsteori   

Psykiatern och den psykodynamiskt inriktade psykologen John Bowlby, utförde under 50-

talet flertalet experiment som fick honom att komma fram till Anknytningsteorin som 

fokuserar till att beskriva barns anknytning till sina föräldrar. Inom teorin finns det två olika 

strategier, den primära (trygg) och sekundära (otrygg). Dessa strategier bildar ett mönster 

inom anknytningen och det är detta som motiverar barnets framtida val (Wennerberg, 2013). 

Barnet reagerar på förälderns positiva eller negativa respons och handlar därefter. Tor 

Wennerberg nämner i sin bok Själv och tillsammans (2013) John Bowlby’s förklaring, att 

människor besitter en “relationsinstinkt” och är förprogrammerade till att knyta an till andra 

för att klara sig i “vildmarken” och som barn sker den naturliga anknytningen till våra 

föräldrar. Anknytningsbanden kommer att se olika ut beroende på vilken typ av respons 

barnet får från sina föräldrar. Kärlek och omtanke, eller bristen av dem, skapar olika strategier 

hos barnet som i sin tur motiverar beslut och ageranden (Wennerberg, 2013). Det är därför 

viktigt att barnet får en stark och trygg anknytning tidigt i livet för att lära sig tolka händelser, 

människors ansiktsuttryck och språkbruk i sin omgivning. 

Vid otrygg anknytning använder sig barnet av den sekundära strategin och upplever även 

en sekundär trygghet. Detta kan bidra till att barnet utvecklar en grundångest och får 

svårigheter med att känna sig del av ett sammanhang och att känna samhörighet med andra i 

sin omgivning (Wennerberg, 2013). Kari Killén skriver i sin bok Barndomen varar i 

generationer - om förebyggande arbete med utsatta familjer, att en trygg anknytning har 

avgörande betydelse i utvecklandet av motståndskraft. 

Deprimerade föräldrar kan som en konsekvens av sin sjukdom ha betydande svårigheter 

med att uppfylla den omsorg som barnet är i behov av och riskerar därför att ge barnet en 

otrygg anknytning (Killén, 2009). Mary Ainsworth, en forskare som arbetade tillsammans 

med John Bowlby och hjälpte honom utveckla anknytningsteorin, tillgav teorin de empiriska 

underlag som behövdes för att den skulle etableras. Hon såg saker som Bowlby missade i sina 

experiment, så som att barn kan utveckla flera sorters anknytning till flertalet 

omvårdnadspersoner. Hon var utbildad utvecklingspsykolog med stort intresse för 

personligheter. Detta gav henne verktygen att se det Bowlby inte kunde. Ainsworth myntade 

termen Trygg Bas, ett starkt begrepp som används inom anknytningsteorin. “Ainsworth 

nämner olika anknytningrelationer utöver de barnen har med sina närmaste 

omvårdnadspersoner; far- och morföräldrar, andra nära släktingar, äldre syskon, 

förskolepersonal eller motsvarande, nära, ”soldatbröder” i en krigssituation, psykoterapeuten 

eller annan professionell, Gud eller annan tro.” (Broberg, 2007, s.281). 

I Brobergs bok (2007) samt Robinsons (2002) studier om anknytningsteori, visas det att en 

otrygg anknytning går att relatera till senare personlighetsdrag. Med detta åsyftas social 
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kompetens eller hur pass utåtriktat ett barn kan komma att vara i senare ålder. De visar även i 

sin forskning hur den otrygga anknytningen går att koppla till mer neurotiska eller nervösa 

personlighetsdrag (Broberg, 2007). De visar på vikten av en god anknytning i relationer 

utanför de barnen har till sina kamrater; trygga barn har färre konflikter med lärare och andra 

auktoritetsfigurer, de kan skapa närmare känslomässiga band med lärare än barn som har en 

undvikande anknytning (Broberg, 2007). 

En vanlig faktor för utvecklandet av alla anknytningsrelationer är att man som anknytande 

person befinner sig i en stressfylld situation, detta påskyndar utvecklingen. Man kan se detta 

hos exempelvis soldater i krig och hur de kan utveckla långa och hållbara relationer med 

anknytningskomponenter, då de befinner sig under stor press. 

Mentalisering inom anknytning 

Genom anknytningsrelationerna startas en process hos barnet som kallas för mentalisering 

(Wennerberg, 2013). Denna process går ut på att lära barnet rätt från fel, visa hur saker och 

ting fungerar, hur människor bör agera mot varandra samt hur barnet kan utveckla en egen 

identitet och autonomi. Processen kallas för mentalisering och innebär att barnet lever och lär 

genom sina anknytningspersoner. Barnet lär sig mentalisering genom att härma 

anknytningspersonernas vanor, rörelser, röster och minspel. De reagerar på positiv/negativ 

respons och affirmation och tar efter de olika beteendena. På detta sätt kan barnet bli förberett 

och bekväm nog att röra sig i sin framtida sociala miljö. Rent evolutionärt har 

mentaliseringen varit kritisk för ett barns överlevnad då det är genom denna process de lär sig 

om exempelvis faror (Wennerberg, 2013). 

 

…barnet kan kommunicera sina primitiva ångestkänslor till mamman som hanterar 
dem, är öppen för dem och känner med barnet utan att bli överväldigad av dess 
affektiva känslor. Om mamman kan hantera barnets ångest och rädslor, speglar hon 
tillbaka detta till barnet på sitt egna sätt. Det kan vara genom språket, hennes tonläge, 
hur hon håller barnet eller hur hon tittar in i dess ögon. Barnet upplever i sin tur en 
känsla av lättnad, mamman kan hantera något som inte barnet kan. Sakteligen, efter 
många liknande erfarenheter, kan barnet lära sig att själv hantera dessa primitiva 
känslostadium. 
[Anderson, 1998] (Winkler, 2014, s. 469). 

 

Mentaliseringteorin utgår från ett barns möjlighet att förstå och närma sig det okända hos 

andra människor. Beroende på hur barnets föräldrar speglar olika händelser och känslor kan 

barnet senare också lära sig att hantera dessa (Wennerberg, 2013). Det 

anknytningspersonernas förmåga att mentalisera som ligger till grund för hur god 

självförståelse som barnet så småningom bemästrar (Wennerberg, 2013). Människor har ett 

behov av att sortera information, att förstå ett visst agerande eller varför saker händer. 
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Mentaliseringsförmågan tillåter individen att vidga sina förståelsevyer och sätta sig in i en 

annan människas affektiva känslor. Mentalisering är en del av fenomenet motståndskraft och 

kan fungera som en coping-strategi över händelser som kan vara svåra att hantera. Genom att 

mentalisera kan barnet lättare klara av olika utmaningar de ställs inför i både dagsläget och 

senare i livet (Wennerberg, 2013). 

KASAM 

Alla människor kommer under sin livstid på olika sätt och i varierande grad att utsättas för 

såväl psykiska, sociala som kroppsliga påfrestningar. Är dessa påfrestningar långvariga och 

kraftiga kan det leda till en betydande försämrad hälsa för individen i fråga. Trots detta finns 

det människor som har en motståndskraft mot liknande eller än värre påfrestningar och klarar 

sig bra. Det medicinska patologiska perspektivet utgår från frågan varför människor blir 

sjuka? Aaron Antonovsky (1987) har det motsatta perspektivet och ställer istället frågan hur 

det kommer det sig att så många människor, som utsätts för alla möjliga olika stressorer och 

påfrestningar ändå förblir friska. Detta salutogena perspektivet fokuserar på vilka skyddande 

faktorer som ligger bakom att människor kan stanna kvar vid en god psykisk hälsa trots 

uppenbara riskfaktorer i dess direkta omgivning, som till exempel deprimerad förälder. 

Enligt Antonovsky beror människors motståndskraft på i vilken grad de upplever tillvaron 

som meningsfull, hanterbar och begriplig. Han beskriver begreppet som KASAM – Känsla 

Av SAMmanhang, varav dessa tre nämnda komponenter är centrala. 

Begriplighet  

Syftar till i vilken grad man känner att yttre och inre stimuli (något som utlöser en reaktion 

eller respons) är hanterbara, ordnade, följer en struktur och är sammanhängande. Motsatsen är 

när situationen upplevs som oväntad, slumpmässig och kaotisk. Hög känsla av begriplighet 

gör stimuli förutsägbara för individen och i de fall de uppkommer oväntat går de att 

strukturera och förklara. Stimuli behöver i sig inte vara positiva, men med hög begriplighet 

och en förståelse för sammanhanget kan dessa stimuli och dess negativa konsekvenser 

minimeras och förebyggas. 

Hanterbarhet 

Syftar till i vilken utsträckning man upplever att resurserna man besitter kan hjälpa en att 

möta de krav och utmaningar man ställs inför av de stimuli man i tillvaron utsätts för. Med 

hög hanterbarhet kommer man inte känna sig som offer för omständigheterna och se olycka 

eller svårighet som något förutbestämt och utanför ens kontroll. När svårigheter uppstår ses 

det istället som något hanterbart och övergående. 
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Meningsfullhet  

Syftar till i vilken omfattning man upplever livet och tillvaron som känslomässigt meningsfull 

och att livet har en innebörd. Att de problem och svårigheter som livet innebär är värda att ta 

sig igenom och investera tid och energi i. Utmaningar ses som något som går att överkomma 

och utvecklas utifrån snarare än belastningar och motgångar man önskat sig vara utan. En 

individ med hög meningsfullhet är inte opåverkad av negativa händelser, men istället för att 

låta motgången genomsyra tillvaron jobbar individen aktivt för ta sig igenom svårigheter och 

kan i efterhand sätta den i ett sammanhang som får mening. 

I en svensk undersökningsstudie intervjuades 148 vuxna som vuxit upp under 

ofördelaktiga och svåra förhållanden under 1940-talet. Dessa förhållanden bestod av minst tre 

eller fler riskfaktorer och kunde exempelvis vara att föräldrarna led av psykisk ohälsa så som 

depression, våld i hemmet, kriminalitet eller betydande ekonomiska besvär. Studien visade att 

KASAM, känsla av sammanhang och de tre uppfyllda komponenterna gav en väl beskrivande 

förklaring till deras välgång och goda anpassning som vuxna, trots en svår barndom och 

uppväxt (Helmen Borge, 2005).  

Analys 

Vi har valt att fokusera på olika teman under studien för att försöka besvara våra 

frågeställningar och på så sätt även komma till ett resultat och en slutsats. Dessa teman är alla 

bidragande faktorer för att kunna uppnå motståndskraft och KASAM. Vi beskriver 

riskfaktorer- och skyddsfaktorer hämtade från samma material och kommer inom detta 

material skriva ut vilka komponenter vi anser höra hemma i vilka artiklar. Vi har använt oss 

av KASAM som teoretiskt angreppssätt när vi tolkat våra databasartiklar och går igenom 

teorin och dess samband med empirin tydligare i diskussionsdelen av denna studie.  

Riskfaktorer 

Typiskt sett spenderar barn mesta delen av sin tid med sina mödrar under de första 

utvecklingsåren. Ur ett globalt perspektiv, oavsett etnicitet eller ursprung är depression 

dubbelt så vanligt förekommande hos kvinnor än hos män (Goodman & Garber 2017). 

Ärftligheten av depression är relativt låg, (37%) vilket indikerar att miljön också har inverkan 

på om barnet sedan också visar upp depressiva drag. Depression kan leda till en oförmåga att 

inte kunna förse barnet med en omsorg anpassad för dess ålder och utvecklingsstadium, samt 

att ett kritiskt och negativt förhållande till barnet är en stark bidragande faktor till 

utvecklingen av mental ohälsa och psykopatologi (Goodman & Garber 2017). I artikeln 

“Evidence-based intervention for Depressed Mothers and Their Young Children” beskriver 
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Sherryl H. Goodman och Judy Garber hur de snabba förändringarna i känslomässig och 

kognitiv utveckling gör barn särskilt utsatta för effekterna av depression. Depression hos 

mamman under barnets tidiga utveckling har kopplats till varaktiga förändringar som ökar 

risken för psykisk ohälsa senare under utvecklingen (Goodman & Garber 2017), vilket har ett 

tydligt samband med barnets brist på hanterbarhet. I USA beräknar man att 10 procent av 

barnen lever med en mamma som genomgår en svårare depression (MDE, Major Depression 

Episode). 13 procent av dessa mödrar är deprimerade under det första året av barnets liv. 

Deprimerade mödrars beteenden och deras negativa tankemönster riskerar att överföras till 

barnet genom exponering av stressorer som mödrarna ofta upplever genom sin depression 

(Goodman & Garber 2017). Vidare visar undersökningar att dessa barn får lägre poäng på 

tester av kognitiv utveckling och har ökad risk för psykisk ohälsa jämfört med barn med icke-

deprimerade mödrar. I en meta-analytisk granskning av 193 studier kunde man konstatera att 

depression hos mödrar var signifikant associerad med barns internalisering, så som depression 

och ångest (rs = 23) och externa problem som exempelvis antisocialt beteende (rs = 21). 

Mödrars depression hade också stark negativ påverkan på barnets beteende i form av 

irritation, dysterhet och rädsla (rs = 15) (Goodman & Garber 2017). I samma nämnda studie 

kunde man fastställa signifikanta samband mellan depression och beteenden som fientligt, 

tvångsmässigt, känslomässigt ignorerande och avstängdhet i sin föräldraroll. Detta får extra 

negativa effekter för spädbarn, som är beroende av omsorgsfull och inkännande vård och 

omsorg. Även när barnen är äldre och har behov av en mer auktoriserade och vägledande 

uppfostran får depressionens effekter på modern en negativ inverkan på barnet menar 

Goodman och Garber (2017).  

För att kunna forma sig en helhetsbild och efter denna dra slutsatser och ta beslut, måste 

de som är verksamma inom socialtjänsten besitta en hög kompetens. En kompetens som 

kräver kunskap där det i dagsläget finns luckor (Winkler, 2014). 

I artikeln ”Toward understanding the child’s experience in process of parentification: 

Young adult’s reflections on growing up with a depressed parent” beskriver artikelförfattarna 

svårigheten för familjeterapeuter att nå fram till barn till föräldrar som lider av depression. 

Trots att terapeuten i fråga kan ana en sårbarhet hos barnen är det ofta svårt att få barnen att 

tala om sina egna känslor kopplade till förälderns depression. Hur barnet upplever och tänker 

kring sin förälders depression är ofta outtalat. Barnet kan känna skuld över sina egna negativa 

känslor och försöka skydda föräldern genom att hålla det inom sig i ett försök att inte göra 

bördan för föräldern eller familjen större (Van Parys, Bonnewyn, Hooghe, De Mol & Rober 

2015). Detta visar brist på komponenten begriplighet hos barn.  

I samma nämnda artikel beskriver författarna om fenomenet ”Parentifiering” och syftar 

till hur barnet tar sig an sin deprimerade förälders roll och blir den vuxna och pålitliga inom 
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familjen. Parentifiering är vanligt förekommande inom familjer där föräldern är deprimerad. 

När barnet blir mött av sin förälders sårbarhet och behov kan det ta sig an rollen som förälder 

själv. När barnet axlar ett ansvar över familjen kan det även känna ett ansvar för förälderns 

emotionella välmående. Detta kan leda till ännu större pliktkänslor och till slut blir rollen som 

omsorgstagare en del av barnets identitet (Van Parys et.al., 2015). 

Skyddsfaktorer 

I artikeln “Child and Family Resilience: A call for Integrated Science, Practice and 

Professional Traning” beskriver Ann S. Masten och Amy R. Monn motståndskraft som en 

del av ett system där barnet och familjen är delar av ytterligare ett system och att dessa är 

integrerade i och påverkar varandra. Författarna anlägger följaktligen ett systemteoretiskt 

perspektiv på motståndskraft och definierar ”motståndskraft” som kapaciteten hos ett 

dynamiskt system att anpassa sig till risker som hotar dess funktion, dvs barnet och familjens 

utveckling. De menar att definitioner av motståndskraft som belyser barn- och 

familjestrukturer kommit att bli mer dynamiska och på senare år integrerat idéer från andra 

relaterade kunskapsområden som systemteori, utveckling systemteori, ekologisk teori, 

biologi, familjesystemteori, utvecklingspsykologi och resiliensteori (Masten & Monn, 2015). 

Vidare beskriver de motståndskraften som kapaciteten hos barn och familjesystem att kunna 

anpassa sig till utmaningar och motgång och att systemet är beroende av funktioner hos flera 

interagerande, växlande system. Motståndskraften, barnet och dess familj är sammanflätade 

och kopplade till stödjande faktorer även utanför familjen i form av samhället, den rådande 

kulturen och den fysiska omgivningen. Enligt Masten & Monn är inte motståndskraft en 

konstruerad egenskap, trots att många familjegenskaper är relaterade till positiv anpassning 

mot hot eller riskfaktorer, utan är snarare ett resultat av positiva interaktioner mellan 

ömsesidiga system. 

Det går inte att på förhand säga ifall ett barn och dess familjesystem besitter 

motståndskraft eller en tillräcklig sådan, utan det går endast att observera och fastställa när en 

stor störning pågår i systemet, vilket exempelvis en deprimerad förälder är. Motståndskraften 

påverkas av hur väl barnet och familjesystemet anpassar sig till störningen. De understryker 

att systemet sannolikt kommer att vara framgångsrikt i att tillgodose barnet med 

motståndskraft om de önskade resurserna och förmågan till anpassning finns tillgängliga för 

barnet och familjen (Masten & Monn, 2015). Denna artikel syftar till att lyfta 

systemteorietiskt perspektiv, en blandning av de tre komponenterna man finner inom 

KASAM. 
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Anknytning 

I artikeln Working With Families in Which a Parent Has Depression: A Resilience 

Perspective hävdar Hsing-Jung Chen & Pamela J Kovacs att anpassningsbara barn hittar egna 

sätt att hantera svåra omständigheter och mening i erfarenheter och fokuserar på andra delar 

av sina liv som fungerar (2013). Vidare menar de att barn kan lära sig coping strategier, life 

managment skills och utveckla en god självkänsla. Hälsosamma relationer till andra vuxna än 

de primära anknytningspersonerna visar sedermera på samband hos barn med god självkänsla. 

Stöd från dessa vuxna har visat sig vara en tydlig skyddande faktor för högrisk barn som 

växer upp med föräldrar med depression (Chen & Kovacs, 2013). Engagemang i skolan och 

aktiviteter leder även det till god självkänsla och hög tilltro på sin egen förmåga (2013), vilket 

överensstämmer med uppfyllandet av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Enligt Bowlby, spelar tidig anknytning mellan barn och deras vårdnadshavare en viktig 

roll i både normal och abnormal emotionell utveckling. Barn till deprimerade föräldrar kan 

tvingas uppleva förhöjda nivåer av konflikt i hemmet. Detta då förälderns depression kan göra 

dem mer lättretliga och att de i sin irritation saknar det tålamod som behövs för att spegla av 

ett nödvändigt lugn mot sina barn (Abela, Zinck, Kryger, Zilber & Hankin, 2009). 

I artikeln Contagious Depression: Negative Attachment Cognitions as a Moderator of the 

Temporal Association Between Parental Depression and Child Depression (Abela et.al., 

2009) menar författarna att Bowlby’s anknytningsteori kan vara ett användbart verktyg för att 

få en djupare förståelse i individuella differenser av sårbarhet. Detta då det finns en förhöjd 

risk att barn till deprimerade föräldrar själva utvecklar affektiva sjukdomar. Resultaten 

eftersöker mer forskning på området. I denna artikel lyfts vikten av förståelse, det vill säga 

begriplighet.  

Vidare har professionella inom området depression/psykisk ohälsa som arbetar med 

spädbarn, unga barn och deras familjer, börjat lägga mer tyngd vid att förstärka det viktiga 

bandet som tidigt skapas mellan barn och förälder (Berlin & Cassidy, 2001). Enligt John 

Bowlby: Anknytning spelar en central roll genom hela människans liv. De flesta vuxna 

behåller inte bara anknytningar till sina föräldrar, utan utvecklar nya anknytningar inom 

kärleksrelationer, med sina syskon, andra familjemedlemmar och nära vänner. Enligt 

anknytningsteorin, är det hur föräldern visar barnet balans, att det har en trygg hamn att 

komma tillbaka till efter det har utforskat världen, som ger barnet en direkt känsla av trygghet 

(Berlin & Cassidy, 2001). Anknytningsteorin och beteendet runt anknytning har enlig Bowlby 

både en skyddande och en instruerande funktion. När det inte finns någon direkt fara för 

barnet hamnar den instruerande funktionen i fokus, mamman fungerar som barnets säkra bas. 

Utifrån denna bas kan barnet obekymrat utforska sin miljö. Spädbarns anknytningsrelationer 

kan brett delas in i trygg eller otrygg anknytning. En säker anknytning går att kännas igen 
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genom exempelvis starka kärlekskänslor, emotionell trygghet och en känsla av fysisk säkerhet 

när barnet är i sin anknytningspersons närhet (Peluso. R, Peluso. P, White & Kern, 2004). I 

den primära anknytningen börjar barnet arbeta fram ett ramverk för förväntningar vid 

tillgänglighet och respons hos andra, även en känsla av sitt eget värde samt behov av kärlek 

och omsorg. Detta ramverk ger barnet riktlinjer för hur det ska bete sig, hur det ska tolka sina 

erfarenheter, och hur det ser på sin miljö och sociala interaktioner. Vid ungefär fyra-fem år 

blir dessa övertygelser om världen en sanning och barnet utvecklar en stabil inre arbetsmodell 

av självet och andra. Denna modell är vad som skapar en individs beteende, känslor, tankar 

om sig själv, andra och olika relationer under livets gång. I både Berlin och Cassidy (2001) 

samt Peluso et.al., (2004) diskuteras anknytning och hur den används längre fram i livet, hur 

den gör barnets tillvaro begriplig och hanterbar.  

Att kunna behålla en positiv känsla i en stressfull situation kan vara ett viktigt tecken på 

motståndskraft menar artikelförfattarna (Jaser, Champion, Dharamsi, Riesing & Compas, 

2011) till “Coping and Positive Affect in Adolescents of Mothers With and Without a History 

of Depression”. Förmågan att ”må bra” trots exempelvis kronisk stress kan fungera som en 

skyddande faktor och motverka depression. Jaser et. al hävdar att de olika sätt som ungdomar 

hanterar stressen över att leva med deprimerade föräldrar, kan ge insikt i varför vissa av de 

barn som växer upp och lever med deprimerad förälder mår bättre än andra. Svaren finns 

enligt Jaser i utvecklingspsykologin och i hur föräldrarna speglar barnet i stressade 

situationer. Motståndskraften kan te sig olika, men att barnet kan förstå och acceptera att den 

är utan skuld till förälderns depression är en viktig aspekt i att undvika ytterligare påfrestning 

för barnet. Fritidsintressen och aktiviteter utanför hemmet, där barnet får verka i andra 

sammanhang kan fungera effektivt som distraktion och avlastning för den stressande 

familjesituationen som en deprimerad förälder kan innebära och således vara en framgångsrik 

coping-strategi och resultera i motståndskraft (Jaser et. al., 2011). 

I  samma artikel kunde artikelförfattarna visa genom en kvalitativ undersökningsstudie att 

de ungdomar som hade utvecklade coping-strategier visade högre nivåer av positiva känslor, 

trots att de var utsatta för de symtom och riskfaktorer som det innebär att växa upp med 

deprimerad förälder. Vidare visade dessa resultat att interventioner inom familjen, som är 

designade för att hjälpa ungdomar att utveckla dessa strategier och på så kunna skydda sig 

mot negativ affekt i hemmen, kan förstärka ungdomarnas motståndskraft (Jaser et. al., 2011). 

Artikeln visar på samband mellan moståndskraft och komponenten hanterbarhet.  

I Astrid Winklers artikel “Resilience as Reflexivity”  skriver hon att barn som saknar 

stabila relationer, som att växa upp med en deprimerad förälder, har direkta samband med 

brist på motståndskraft och kan följaktligen få negativa konsekvenser för barnet (Winkler, 

2010)  Hon hävdar att modellen av resiliens och motståndskraft som används av 

socialarbetare, har primärt fokus på manifestation och beteenden istället för den 
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underliggande processen. Winkler menar att detta riskerar att trivialisera den psykologiska 

teorin om hur motståndskraft utvecklas. Hon föreslår en psykodynamisk vinkel för att förstå 

denna process och ser motståndskraften som en individs mentala kapacitet till reflexivitet (en 

medvetenhet och mentalisering av sitt eget och andras mentala tillstånd). Hon hävdar att 

teorierna som finns för att stötta utvecklingen av motståndskraft i modern litteratur inom 

socialt arbete saknar en tydlig teoretisk grund till hur motståndskraften faktiskt utvecklas.  

med fördel kunna utvecklas med hjälp av mer kunskap. 

Winkler menar att för att rationellt kunna förstå hur motståndskraft utvecklas måste vi gå 

tillbaka till barnets första relation: det vill säga relationen med barnets omsorgsgivare. Barnet 

utvecklar ett ego och sätt att hantera sina egna känslor. De första åren med omsorgsgivaren är 

en centralt viktig utvecklingsfas för en emotionellt och mentalt stabil individ; egot formar 

basen för det fortsatta utvecklandet av barnets själv och möjlighet att relatera till andra 

(2010). 

Det är genom läroprocessen av att bli känslomässigt tillbakahållen av någon annan, 

vanligtvis vårdnadshavaren, som barnet lär sig kunna hålla tillbaka sina egna känslor. Den till 

en början så kaotiska inre värld barnet upplever bildar till slut en trygg självkänsla som barnet 

kan luta sig mot. I Winklers modell av hur motståndskraft utvecklas, spelar 

anknytningsforskning en stor roll.  

Författaren nämner tydliga kopplingar som visar, att det finns en länk mellan 

psykodynamisk teori (behandlingsmetod) om det starka egots utveckling och en individs 

möjligheter till hållbara relationer och den emotionellt psykologiska utvecklingen hos barnet. 

Dess reflexiva kapacitet, att kunna reflektera över sig själv och andra, utvecklas vid ett barns 

trygga anknytning. Omsorgsgivaren måste bekräfta och spegla barnets känslor för att barnen 

ska kunna utvecklas och lära sig. Det är genom denna erfarenhet, att bli känslomässigt 

bekräftad, bekräfta och vidare kunna reflektera som barnet sedan kan förstå själv (2010). 

Winkler hävdar att de individer som klarar av att gå vidare från missförhållanden eller 

brist på omsorg inte uppnår detta genom att förtränga eller glömma, utan tvärtom genom att 

reflektera och få möjlighet och utrymme att prata om sina upplevelser kan man göra 

situationen mer begriplig. En person som besitter motståndskraft är en person som kan förstå 

vad som hänt honom eller henne. Winkler nämner sex olika saker som skulle kunna bidra till 

utvecklandet av motståndskraft; en trygg anknytning/bas, utbildning, vänskap, talanger och 

intressen, positiva värden och andra personliga egenskaper. 
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Insatser som lyfts i artiklarna 

I en randomiserad studie av 109 familjer i Finland undersöktes effektiviteten av förebyggande 

insatser i form av interventioner för att öka barns positiva kognitioner och reducera de 

negativa. Interventionerna riktade sig till familjer där minst en förälder led av depression. 

Studien visade på att framgångsrik initiering av optimistiskt tänkande och positiv tolkning 

kan bidra till barns psykiska hälsa (Punamäki, Paavonen, Toikka & Solantaus, 2013).  

Deprimerade föräldrar reagerar ofta med överdriven ilska mot sina barns mindre 

önskvärda beteenden och kan svara med att skrika och ta tag i barnet och med tvång. Det 

finns tydliga bevis för att barn med dysfunktionella personlighetsdrag är relaterade till 

föräldrarnas tvångsbeteende (Punamäki et.al., 2013). I dessa situationer kan barn lätt klandra 

sig själva, oavsett vad de får höra under interventioner och familjebehandling. 

Föräldrarna måste lära sig att hantera liknande situationer för att förhindra att barnet tar på 

sig skulden. Genom intervention med familjen kan användbara strategier läras ut. Efter att har 

återhämtat sig från utbrottet kan föräldern förklara för barnet att "jag blev väldigt arg på dig, 

men det var inte ditt fel. Det har med depressionen och sjukdomen att göra. Jag är ledsen att 

jag tog ut det över dig" (Punamäki et al., 2013, sid. 688). Denna artikel om positiva 

kognitioner och reducering av negativ påverkan på barnens liv genom intervention innehåller 

alla tre komponenter inom KASAM, begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet.  

I Lynn Focht-Birkerts & William Beardslee artikel A Child’s Experience of Parental 

Depression: Encouraging Relational Resilience in Families with Affective Illness lyfts 

behovet om kommunikation och öppenhet om depression hos föräldern. Även i Van Parys 

et.al tas detta upp. De talar om yngre barns oförmåga att öppna sig och våga prata om sin 

familjesituation. Att försäkra den deprimerade föräldern, och personer i barnets direkta närhet 

om att allt fungerar bra i hemmet, att man klarar skolan och det inte finns något att oroa sig 

för, ses av barnet som ett sätt att skydda familjen och på så sätt även sig själv. Detta för att 

inte komplicera den rådande situationen ännu mer. Enligt Focht-Birkerts & Beardslee (2000) 

kan barnet kan ibland känna att de behöver förälderns tillåtelse för att prata om vad som 

händer hemma. Annars kan känslor av svek uppstå och tron att man förvärrar förälderns 

sjukdom, vilket blir en ännu större börda på det redan tyngda barnet. 

I artikeln visar författarna hur familjeintervention, Beardslee’s familjeintervention, kan 

öka föräldrars spegling/respons gentemot sina barn vilket möjliggör barnens förståelse för 

föräldrarnas affektiva beteende. Möjligheten för barnet att kunna prata om affektiva känslor, 

speciellt negativa, bidrar till en ökad motståndskraft hos barnet (2000). Beardslee’s 

familjeintervention lyfter förståelse hos barnet, att göra det svåra talbart och hur man bidrar 

till att öka kommunikationen i hemmet. Detta går att koppla till både begriplighet och 

hanterbarhet inom KASAM. Under en lång tid har det funnits ett kulturellt behov av att hålla 
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affektiva sjukdomar som depression dold. Focht-Birkerts & Beardslee menar att detta har 

resulterat i att barn till föräldrar med dessa sjukdomar inte har haft något ramverk för att tolka 

sina föräldrars ”extraordinära” beteende och de har inte heller haft möjligheter att dela med 

sig av sin egen emotionella stress. Det samhälleliga stigma som finns kring depression och 

psykisk ohälsa underbygger öppen diskussion gällande deprimerade föräldrars 

omsorgsförmåga. Interventioner har visat sig effektiva och bidragit till individuell resiliens. 

Fokus har på senare år skiftat från individuell resiliens/motståndskraft till en familjenivå 

(Focht-Birkerts & Beardslee, 2000). “Resiliens är inte uppfattat som något man får som barn, 

utan en kapacitet och motståndskraft som utvecklas över tid i relationell kontext till personers 

miljöbetingade interaktioner.” [Egeland, 1993] (Focht-Birkerts & Beardslee, 2000, s.418, 

2000). 

Egeland menar i sin avhandling att studier över tid konstant visat på att en stöttande och 

omsorgsgivande förälder har ett starkt samband med barnets utvecklande och kvarhållande av 

motståndskraft. Resiliens kan bli förstärkt av en familjs förmåga att tolerera och förmedla 

känslan av affekt, speciellt de negativa känslorna av affekt. 

Beardslee’s familjeinterventions huvudsakliga uppgift är kommunikation mellan förälder 

och barn om exempelvis förälderns depression. Om föräldern är villig att acceptera och 

validera barnets smärtsamma känslor, även om de själva är orsaken till dessa, så kan barnet 

känna en emotionell lättnad samt att kommunikationen om smärtsamma och stigmatiserade 

känslor kan bidra till en ökad styrka och resiliens inom familjen (Focht-Birkerts, Beardslee, 

2000). 

De inom tidigare forskning identifierade skyddsfaktorerna som författarna tar upp är; 

relationer och aktiviteter utanför hemmet, samt om barnet är medveten om sin icke-skuld i 

scenariot, inte skylla på sig själv för förälderns sjukdom. Författarnas slutsats är enkel: det är 

mer hälsosamt för barnet att förstå, kunna kommunicera och känna effekterna av sin förälders 

sjukdom än att inte göra det. I Beardslee’s familjeintervention hjälper den professionella 

föräldern att försäkra barnet om deras fortsatta kommunikativa kontakt och relation trots 

stressen som kan infinna sig under periodvisa depressioner. Focht-Birkerts & Beardslee 

menar att det är dessa sårbara samtal med barnen som kan bidra till en ökad förståelse och 

acceptans för förälderns sjukdom så länge föräldern är villig att ta till sig av barnets känslor 

och respons. Uppföljningsmöten under familjeintervention är av högsta vikt för att familjen 

ska kunna få professionell feedback om sina samtal. De menar också att flertalet av barnen 

som genomgått familjeintervention har mått bra av individuell psykoterapi. 
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Resultat 

Utifrån de databassökningar vi genomfört fick vi upp ett antal artiklar som behandlade 

depression, motståndskraft och skyddande faktorer, med flera olika förklaringar om 

skyddsfaktorer som alla går att koppla till motståndskraft och KASAM hos barn som växer 

upp med deprimerade föräldrar. Artiklarna vi hittade är publicerade i en rad olika tidskrifter 

med olika inriktningar; bland annat: Infants and Young Children, Family Relations; 

Interdisciplinary Journal of Applied Family Studies, Journal of Counseling and Development, 

Journal of Social Work Practice etc.  

Den forskning vi hittade (utifrån våra sökord) behandlade i huvudsak Nordamerika, 

Storbritannien men även Belgien, Nederländerna och Finland. Vi valde artiklar från dessa 

länder då de i välfärdsmått är jämförbara med Sverige. Artiklarna är indelade i teman baserat 

på deras specifika huvudämne kopplat till motståndskraft. 

Facklitteraturen är framförallt fokuserad på skandinaviska förhållanden då vi bedömde det 

som mer relevant för studie. 

Slutsats 

Det råder kunskapsluckor i litteraturen kring motståndskraft och skyddande faktorer hos barn 

med deprimerade föräldrar vilket även påverkar kvaliteten i det sociala arbetet. Forskningen 

fokuserar till stor del på risker och vad som kan gå snett när man växer upp med deprimerade 

föräldrar, inte vad som kan gå bra samt vad som främjar barnens motståndskraft. Ökad 

forskning på området samt salutogenes som utgångsperspektiv skulle gynna utvecklingen av 

hjälpinsatser till familjer med denna typ av problematik och främja motståndskraften hos 

barn- och ungdomsklienter. Beardslee’s familjeintervention skulle i kombination med mer 

forskning kunna användas för att utveckla fler insatser inom socialtjänst, psykosocialt arbete 

och familjebehandling. Vi ser samband mellan de skydds- och riskfaktorer som beskrivs inom 

begreppen motståndskraft, KASAM, Anknytningsteori och deprimerade föräldrars nedsatta 

förmåga av omvårdnad och omsorg.  

Diskussion 

Under detta avsnitt kommer vi diskutera och resonera kring vårt material, samt via 

rubriksättning beskriva sambanden mellan motståndskraft och KASAM och dess bärande 

komponenter, begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Genom förståelsen för dessa 

samband hoppas vi kunna tillföra nya insikter och perspektiv i arbetet med barn som växer 

upp med deprimerade föräldrar. Syftet med denna studie var att undersöka ur ett salutogent 
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perspektiv den aktuella forskningen samt kunskapsläget av motståndskraft och skyddsfaktorer 

för barn som växer upp med deprimerade föräldrar. Genom att öka kunskapen om hur barn 

påverkas av att växa upp med deprimerade föräldrar och vilka skyddsfaktorer som finns kan 

barnets motståndskraft främjas i preventivt och lindrande syfte. Vi anser att förståelsen för 

motståndskraft och skyddande faktorer är minst lika användbar och viktig inom socialt arbete 

som förståelsen för riskfaktorer.  

I Sverige har Socialtjänsten huvudansvaret för barn som riskerar att- eller far illa. 

Perspektivet för de som arbetar inom socialtjänsten skall vara brett och barnets välmående ska 

komma först. Jobbet som socialarbetare fordrar god kompetens och bör tas på största möjliga 

allvar (Barbro Hindberg, 2007). Beaktandet av barnperspektivet är av vikt när depression 

behandlas och fokus ska inte bara ligga på den sjuke föräldern. Barnperspektivet innebär att 

en vuxen i största möjliga mån försöker sätta sig in i ett barns situation genom att 

uppmärksamma och förstå barnet. Vid alla åtgärder som rör barn, även vid 

myndighetsutövning, ska barnets bästa komma i främsta rummet. Vid behandling av föräldrar 

som lider av depression måste därav barnets perspektiv vara en central del av bedömningen. 

Barnet kan också fungera som en stabiliserande faktor för föräldern och med rätt insats och 

förståelse för motståndskraft kan mycket lidande undvikas eller minimeras. 

I skriften Att knyta an, en livsviktig uppgift - Om små barns anknytning och samspel går 

det att läsa om Socialtjänsten, att myndigheten länge haft ett entydigt fokus på mamman och 

på hennes fel och brister, detta trots att det är barnets tillstånd som ska utredas. I och med 

Barnkonventions implementering i början av 90-talet har det utvecklats ett tydligare 

barnperspektiv hos socialtjänsten och ett helhetstänk när det kommer till familjen. 

Socialtjänsten arbetar mer systemteoretiskt och alla relationer i familjen bedöms utefter detta 

teoretiska perspektiv. Även familjens nätverk utanför den innersta kretsen tas med i 

utredningar (Barbro Hindberg, 2007). 

Vid insatser i familjer med yngre barn, på grund av exempelvis brister i omsorg, 

anknytning och samspel är det viktigt att insatserna i praktiken inte ersätter föräldern utan 

fungerar som ett komplement och en hjälp i den rådande situationen. Barnet måste knyta an 

till åtminstone en person, som det kan ha en pålitlig relation till under sin uppväxt (Hindberg, 

2007). Detta bör vara utgångspunkten vid alla insatser som rör små barn. En mer allsidig 

personalsammansättning inom den sociala barnavården borde vara en strävan. Detta då 

behovet av psykologisk kompetens är stort och kommunikationen inom olika instanser skulle 

gynnas av erfarenhetsutbyte, redan från BVC och framåt. Behovet av stödinsatser på grund av 

en förälders bristande förmåga är stort och dessa insatser ger ofta goda resultat. Olika insatser 

kan vara samspelsbehandling, familjeinterventioner och samtal (Hindberg, 2007) 
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Barnperspektivet är en del av Barnkonventionen och används av socialarbetare världen 

över (www.unicef.se). Att visa respekt och förståelse för komplexiteten hos familjer, deras 

unika skydds- och riskfaktorer, är en verklig utmaning för praktiker som arbetar med familjer 

drabbade av depression. Vidare forskning är nödvändig för att bättre förstå behoven hos 

denna mångfaldiga grupp och deras strävan för att bli bättre trots livet med depression (Chen 

& Kovacs, 2013). 

Det ska nämnas att hur depression manifesterar sig hos människor kan vara väldigt olika. 

Det finns människor som är deprimerade under en kort period medan andra kan vara drabbade 

länge eller till och med under hela livet. Detta påverkar i sin tur barnen till dessa föräldrar i 

olika hög grad. Vi har valt att förhålla oss till depression generellt, utan att gå in på djupare 

beskrivning av dess variationer. På så vis kom vi inte alltför långt bort från ämnet vi ville 

undersöka; motståndskraft och preventiva skyddsfaktorer hos barn med deprimerad förälder. 

Ingen av artiklarna vi använt oss av har heller gjort någon tydligare definition av depression 

mer än att svårare depression som varat under längre tid hade ett positivt samband med ökade 

riskfaktorer hos barn till dessa föräldrar (Van Loon et.al., 2015). 

Varje familj måste således bedömas individuellt utifrån egna förutsättningar, men genom 

att förstå riskerna och framför allt känna till vilka skyddsfaktorer som skapar goda 

förutsättningar för motståndskraftiga barn har både professionella och drabbade familjer en 

bättre beredskap inför depressionens negativa effekter. 

Barnet påverkas olika beroende på vilken ålder det är i när föräldern drabbas av 

depression. Vi var intresserade av motståndskraft och skyddsfaktorer som generella begrepp 

under hela uppväxten och har därför inte fokuserat på något specifikt åldersspann än det 

under 18 år. Winkler (2010) diskuterar i sin artikel bristen på god litteratur om motståndskraft 

inom socialt arbete och hävdar att det saknas tydlig teori till hur motståndskraft utvecklas. 

Vidare tar hon upp problematiken kring omhändertagna barn i den brittiska motsvarigheten 

till Sveriges socialtjänst, och deras sociala och emotionella välmående. Dessa barn saknar ofta 

stabila relationer i sina liv som är en central aspekt av skapandet av motståndskraft. Forskning 

om motståndskraft definierar denna förmåga på olika sätt, men beskrivs ofta som förmågan 

att klara av svårigheter och att ”studsa tillbaka” efter en betydande motgång/motgångar. 

Forskningen hänvisar till en individs olika förmågor och kapacitet att anpassa sig, men 

beskriver sällan hur motståndskraft eller hur dessa förmågor uppstod från första början. 

Forskningen om motståndskraft säger i dagsläget väldigt lite om hur det uppstår, även om 

stabila relationer för barnet har visat på starka samband. 

Winkler (2010) nämner sex olika saker som skulle kunna bidra till utvecklandet av 

motståndskraft; en trygg anknytning/bas, utbildning, vänskap, talanger och intressen, positiva 

värden och andra personliga egenskaper. Vi som författare tolkar det som att detta stödjer 
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teorin om att både KASAM, känsla av sammanhang och en trygg anknytning är grundpelare i 

utvecklandet av motståndskraft. Trots dessa teorier till grund, finns mycket mer att utforska 

och lära om motståndskraft och skyddsfaktorer. Framförallt hur teorin ska omsättas i 

praktiken och hur professionella och familjer kan arbeta tillsammans för att nå önskat mål. 

Att som förälder känna till och förstå vikten av att barnet känner KASAM, meningsfullhet, 

begriplighet och hanterbarhet är självklart något positivt, men att se till att barnet också når 

upp till dessa kriterier under en utsatt period kan vara nog så svårt. 

I skriften Att knyta an, en livsviktig uppgift - Om små barns anknytning och samspel 

beskrivs problem med forskning och kunskap som färskvara. Det gäller inte bara detta 

område (social vetenskap), forskningsresultat överlag är inte beständiga (Barbro Hindberg, 

2007). 

Varför är det viktigt att förstå hur motståndskraft utvecklas, vad finns det för anledningar 

att göra fenomenet mer begripligt och hur påverkar motståndskraft utövandet av socialt 

arbete? Att använda motståndskraft inom socialt arbete kan hjälpa den professionella 

vårdgivaren att utveckla en förståelse för familjer som befinner sig i den utsatta situation som 

depression kan innebära. Denna förståelse bygger på att känna till vilka resurser och 

möjligheter som finns tillgängliga och hur man kan använda sig av dessa, exempelvis hur 

man kan tillämpa KASAM i sagda familjer. Genom en djupare förståelse av de 

skyddsfaktorer som är centrala för barn under de olika utvecklingsåren kan insatser för 

deprimerade med barn även anpassas till barnets behov. Insatserna är i form 

familjeinterventioner eller andra preventiva samt lindrande metoder som har för avsikt att på 

olika sätt stärka motståndskraften hos barnet. Genom att informera om motståndskraft ökar 

man också möjligheten för brukarmakt och empowerment. Hur kan familjen bli delaktig och 

bidra till behandlingen med vetskapen om hur skyddsfaktorer och motståndskraft fungerar? 

Den frågan intresserar oss som författare och vi ser starka skäl till att involvera ett sådant 

perspektiv i utvecklingen av insatser rörande familjer som lider av depression. 

Då deprimerade föräldrar, på grund av sin sjukdom, riskerar att misslyckas med att ge sina 

barn en trygg anknytning är det viktigt att erbjuda insatser som tar denna aspekt på allvar för 

att främja utvecklandet av motståndskraft (Winkler 2014). Barns anknytning med 

yrkesverksamma inom socialt arbete och andra professionella omsorgspersoner har visat sig 

kunna kompensera för en otrygg anknytning till deras föräldrar (Killén, 2009). En god 

kunskap hos den professionella om vilka förutsättningar som förbygger motståndskraft hos 

barnet är således eftersträvansvärt. 

I Annemi Skerfvings avhandling från 2015 beskriver hon hur barn som växer upp med 

föräldrar med psykisk ohälsa ofta upplever en känsla av ensamhet. Hon hänvisar till flertalet 

studier där barn intervjuats och påpekar bristen på kommunikation. De saknar någon att tala 
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med om sin situation, någon som vet vad de går igenom (Skerfving, 2015). Chen och Kovacs 

tar i sin studie upp interventionsforskning och behovet som finns hos barn av empatiska, 

starka och socialt utåtriktade unga förebilder (2013). De menar att en kvalificerad 

kontaktperson kan hjälpa barn som vuxit upp med psykisk ohälsa att överkomma svårigheter 

och hjälpa dem utveckla motståndskraft (Chen & Kovacs, 2013). I stor del av vår litteratur 

kan man finna ord som stigma och ensamhet, hur barn till deprimerade föräldrar känner sig 

utanför och att de inte har någon att ty sig till. Att möjliggöra kommunikation med en 

förstående utomstående kan bidra till att barn får lättare att hantera sin livssituation genom 

begriplighet. Att göra situationen talbar med hjälp av kontaktmannaskap som insats från 

socialtjänsten, kan i sin tur påverka känslan av stigma, ensamhet och även verka för att öka 

barnets självuppfattade mening och plats i hemmet.   

Socialstjänstens insatser 

På socialstyrelsens hemsida går att läsa att familjer som lider av depression erbjuds 

Beardslee’s familjeintervention som insats (www.socialstyrelsen.se). 

Insatsen bygger på forskning av hur familjer med depression lever och fungerar och vad de 

får för effekter på vardagen och samlivet. Man ger kunskap om depression och dess orsaker 

samt om skydds- och riskfaktorer, och försöker återknyta det till familjens egna upplevelser 

och erfarenheter. Insatsen består vanligtvis av sex samtal med två veckors mellanrum med 

uppföljningssamtal efter sex månader. 

• Behandlaren träffar först föräldrarna utan barnen för att skapa sig uppfattning om 

familjens sjukdomshistoria och deras tankar och känslor om hur barnen kan ha 

upplevt och upplever depressionen i dagsläget. 

• Under de individuella samtalen med barnen fokuserar man på barnens upplevelser av 

föräldrarnas depression, samt hur livet ser ut i övrigt med skola och kompisar. 

• Under familjesamtalet diskuterar man barnens situation och hur man kan underlätta 

och stötta både inom och utom familjen. Familjesamtalet är till för att alla i familjen 

ska få uttrycka sina tankar och känslor och det uppmuntras att tala om sådant som 

varit aktuellt under tidigare träffar (www.socialstyrelsen.se). 

Beardslees familjeintervention ingår i SBU:s, (Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering) systematiska översikt “Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn” från 

2010. Det vetenskapliga underlaget ansågs otillräckligt för att kunna bedöma metodens 

effekter, men är trots detta en insats som erbjuds och används för familjer i behov 

(www.socialstyrelsen.se). 
Vi som författare tolkar detta som att det finns förtroende för insatsen, men att i dagsläget 

är bristen av empiri för stor för att kunna göra en bedömning av dess effekter. Vi finner 
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många gemensamma nämnare mellan Beardslee’s familjeintervention och hur man stärker 

motståndskraft och uppnår KASAM, vilket vi beskriver närmre nedan. 

KASAM 

Utifrån Antonovskys teori om känsla av sammanhang måste barnet uppleva tillvaron 

begriplig hanterbar och meningsfull för att ha motståndskraft. Att växa upp med en 

deprimerad förälder, med den problematik som sjukdomen innebär, kan göra det svårt för 

barnet att uppnå dessa tre komponenter. Nedan förklarar vi hur man kan använda sig av denna 

teori i socialt arbete och vad facklitteraturen säger på respektive område. 
 

Begriplighet 

Att göra barnet delaktig i processen och insatsen möjliggör begriplighet. Att informera barnet 

om hur sjukdomen kan te sig och vad man kan förvänta sig förbereder man barnet och gör 

tillvaron mindre oförutsägbar. Med hög begriplighet och en förståelse för sammanhanget kan 

negativa konsekvenser av depressionen minimeras och förebyggas. Plötsliga raseriutbrott och 

oförutsedda affektiva handlingar hos föräldern kan för barnet framstå som hotfullt och 

stressande. I brist på förståelse är det inte konstigt att barnet kan ta på sig skulden för 

förälderns beteende och mående och ytterligare öka sin stress. Ovissheten och det 

oberäkneliga i förälderns beteende och agerande kan många gånger upplevas som lika 

stressande som beteendet i sig. Att förstå/begripa innebär inte nödvändigtvis att man kan 

förändra den faktiska situationen, men förståelsen möjliggör ett accepterande av situationen 

som annars varit svår att uppnå. Exempelvis när någon dör är det inte ovanligt att anhöriga 

vill veta exakt vad som skett och hur. Vetskapen om dessa förhållanden kommer knappast att 

förändra det faktum att personen är död, men förståelsen kan hjälpa de anhöriga att hantera 

sorgen och förhålla sig till sagda faktum. Vi är övertygade om att det samma gäller för barn 

med deprimerade föräldrar, även om det är viktigt att man är lyhörd på barnets önskningar 

och går varsamt fram. Alla barn vill inte nödvändigtvis veta allt om sin förälders depression. 

Van Parys et.al tar upp förhållningssätt för socialarbetare och familjebehandlare som arbetar 

med barn i deprimerade familjer. Även om det finns ett behov och en önskan om att barnet 

ventilerar, då det har en positiv inverkan på deras välmående och utvecklandet av 

motståndskraft, så är det viktigt att man ej försöker pressa fram en dialog. Detta kan ge 

motsatt effekt och gör att barnet stänger in sig ännu mer (2015). Vi hävdar dock att vikten av 

möjligheten att föra vidare förståelse/begriplighet alltid skall vara tillgänglig.   

God kommunikation inom familjen har länge varit en erkänd central skyddsfaktor för att 

motverka negativa konsekvenser i familjekonflikter, missförstånd, och stigmat som följer med 
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från ineffektiv kommunikation angående sjukdomar som depression (Chen & Kovacs, 

2013).          

Avslutningsvis skapar begriplighet förutsättningar för både barnet och omgivningen att se 

sig själv som en aktör som själv har makt och resurser att påverka både sitt eget och andras 

liv, och inte se sig som ett passivt offer i sociala strukturer och processer (Skerfving, 2015). 

Detta leder oss vidare på nästa komponent, hanterbarhet. 
 

Hanterbarhet 

Genom att informera och samtala om vilka problem som kan uppstå och hur man kan undvika 

och förhålla sig till dessa, ökar man hanterbarheten för barnet, vilket därmed ökar 

motståndskraften mot egna psykiska besvär eller annan framtida problematik. Genom 

familjesamtal ges chansen att tillsammans som familj ge uttryck för de önskningar och hopp 

om framtiden man har och hur man ska gå tillväga för att nå dit. Barn tvingas ofta fungera 

som terapeuter åt sina deprimerade föräldrar i försök att hålla ihop familjen och sätter 

förälderns mående framför sitt eget och får ett tungt ansvar i att stödja upp, vilket blir extra 

problematiskt när situationen borde vara den omvända (Fristorp & Kollarik, 1999).  Skerfving 

beskriver i sin avhandling begreppet “parentifiering” och dess betydelse; hur man som barn 

till en deprimerad eller psykiskt sjuk förälder ofta kan inta en föräldraroll och på så sätt blir 

förälder till sin egen förälder (2015). En del barn kan uppleva ansvaret som medföljer denna 

roll som något mycket negativt. De blir i äldre ålder arga och besvikna på sina föräldrar och 

sin stulna barndom och alla förväntningar som fanns på dem (Skerfving, 2015). Andra barn 

var av en helt annan uppfattning. De kunde känna ett starkt syfte och en känsla av 

uppskattning att få kunna hjälpa sin förälder. Genom att hitta sätt att hantera sin situation 

kunde de också finna en känsla av meningsfullhet.  	
Ett förekommande problem inom vuxenpsykiatrin är att de professionella i sin bedömning 

av klientens mående har en tendens att förbise klientens förmåga att ta hand om sitt/sina barn. 

Bortsett från risken det kan innebära för barnet så kan barnet fungera som en positiv kraft och 

motivera till stabilitet och rutin för den deprimerade föräldern (Killén 1999). 

Det råder en diskurs som belyser barnens sårbarhet, men som bortser från den kompetens 

de besitter i förhållande till de vuxna som “viktimiserar”, (gör till offer) dem, men samtidigt 

finns också en fara i att överskatta denna kompetens. Att barn besitter kompetens att hantera 

utsatta livssituationer innebär inte att de också behöver stöd och skydd (Skerfving, 2015).  

Så vilka strategier kan man använda sig av när problem uppstår och hur kan man lära sig 

av dessa? Vi tror att det är viktigt att som professionell vara öppen för att barn och dess 

familjer har olika strategier och förhållningssätt att hantera svåra situationer och att inte stirra 

sig blind på konventionella lösningar, utan istället lyssna på barnet, försöka förstå och stärka 

dess självförtroende att själv kunna hantera tillvaron. På så vis kan en växelverkan uppstå 
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mellan hanterbarhet och självförtroende hos barnet. Skyddsfaktorer främjar motståndskraft 

genom att öka självkänslan och reducerar riskerna som medföljer med påverkan av förälderns 

sjukdom (Chen & Kovacs, 2013). 

I Emmy E. Werner & Ruth S Smith prospektiva longitudinella studie följdes individer som 

var födda 1955 på ön Kauai, Hawaii från födsel fram till 40 års ålder för att undersöka de 

gemensamma bakomliggande faktorerna av motståndskraft. Studien visade på att alla barn 

som ansågs besitta motståndskraft, haft möjlighet att etablera ett nära band med minst en av 

sina vårdgivare som spädbarn och att denna försåg dom med positiv uppmärksamhet och 

omsorg. En del av denna omvårdnad kunde också komma från far- och morföräldrar, äldre 

syskon eller hemhjälp (Werner & Smith, 2001). Studien visade att barn med motståndskraft 

också hade andra betydelsefulla personer utanför familjen som kunde ge dem emotionellt 

stöd. De tenderade att ha minst en, men oftast flera nära vänner. De förlitade sig på informella 

nätverk i form av anhöriga, grannar och äldre för råd och stöd i svåra tider då behov av stöd 

var som störst. Många av barnen hade också en favoritlärare som kunde fungera som förebild 

eller vän de kunde anförtro sig till (Werner & Smith, 2001). 

Att barnet ensamt ska kunna påverka ifall den har en sådan relation eller inte är givetvis 

inte något man kan förvänta sig, men om barnets direkta omgivning informeras om vikten av 

detta behov så ökar chanserna betydligt. Ofta är omgivningen inte medveten om behovet, då 

stigmatiseringen av psykisk ohälsa gör att familjen sluter sig. 

Stödkontakter åt barnet är exempel på skyddsfaktorer, men behöver inte alltid stärka 

barnets motståndskraft menar Anne Inger Helmen Borge, professor i utvecklingspsykologi på 

psykologiska institutet i Oslo (2005). Att erbjuda positiva upplevelser till barnet behöver inte 

ha märkbar effekt på utvecklingen av motståndskraft.  Det som gynnar barns utveckling av 

motståndskraft är att lyckas med en uppgift eller ett mål och få beröm och uppmuntran genom 

social kontakt och samspel menar Helmen Borge (2005). Hur dessa stödkontakter och 

relationen till barnet ser ut och samspelet däremellan är det centrala för utvecklingen av 

motståndskraft.  Anknytningen med yrkesverksamma kan spela en roll som skyddsfaktor och 

även då i barnets utveckling av motståndskraft. Kari Killén menar att det är viktigt att forska 

vidare på anknytningen mellan barn och professionell omsorgsgivare för att kunna utforma 

förebyggande skyddsfaktorer för barnet. “Vi måste ha kunskap för att kunna se. Sedan måste 

vi ha mod och kompetens att kunna agera” (Killén, s. 233, 2009). Barn som växer upp under 

riskfyllda förhållanden måste lära sig att hitta och bemästra strategier för att klara av 

tillvarons krav och rutiner då det stärker självförtroendet och självkänslan hos barnet. Att 

erbjuda för mycket stöd och hjälp kan således vara att göra barnet en otjänst. Det är genom att 

klara av utmaningar, lära sig hantera lindrig stress och kunna vänta på en önskad belöning 
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som den verkliga utvecklingen sker. Barn stärks av utmaningar de kan hantera och klara av. 

Processen blir viktigare än själva slutmålet menar Helmen Borge (2005). 

Vi är övertygade om det finns ett behov om mer kunskap på området från professionellas 

håll, vilket även styrks av Barbro Hindberg som trycker på bristen av psykologisk kompetens 

hos socialarbetare (2007). 
 

Meningsfullhet 

Genom att begripa och öka hanterbarheten för förälderns depression möjliggör man en 

meningsfullhet för barnet, en utmaning att överkomma och utvecklas från, snarare än något 

som är hopplöst och oöverkomligt. Finns det någon mening med förälderns depression, kan 

något positivt komma ur denna situation? Att ställa sig sådana frågor öppnar upp för ett 

bredare perspektiv med större möjligheter. Om man som professionell kan få barnet och 

familjen att fundera kring hur en situation kan ses som meningsfull öppnar man upp för ett 

mer hoppfullt och mer positivt tänkande som förhoppningsvis leder till förnyad energi och 

handling. På så vis återknyter meningsfullhet till begriplighet och hanterbarhet och en 

motståndskraft skapas. Beardslee & Wright (2007) menar att en förändring i förälderns attityd 

gentemot depression och hur de kommunicerar om sjukdomen är nyckeln, detta oavsett vilken 

form av intervention som används för att minska barnens internaliserande symtom (Chen & 

Kovacs, 2013). 

Meningsfullhet ser vi som den mest centrala komponent då den fungerar som 

motivationsbränsle till de både begriplighet och hanterbarhet, att det finns en mening för 

barnet att själv vara aktiv i sin utsatta situation. För oss är det tydligt hur de tre 

komponenterna går in i- och påverkar varandra som i ett invecklat system, vilket är viktigt att 

förstå för att kunna överblicka krafterna bakom motståndskraft. 
 

Systemteoretiskt perspektiv 

Masten & Monn’s systemteoretiska perspektiv understryker vikten av att identifiera 

skyddsprocesser som förebygger eller mildrar negativa konsekvenser och ökar 

återhämtningen från motgångar hos barn. På så sätt kan motståndskraft spridas mellan och 

över de olika systemen. Vi inser värdet i att undersöka skyddsfaktorer och motståndskraft 

som något som är integrerat och beroende av olika system. De olika systemen kan bestå av 

familj, skola, idrottsförening, kompisar etc. Vi ser också KASAM’s tre komponenter som 

delar av olika system som alla interagerar med varandra. Förstår man de olika systemens 

påverkan på varandra är det lättare att erbjuda insatser som inte bara avser att lösa en viss 

riskfaktor med att växa upp med deprimerad förälder, utan en mer dynamisk insats som kan 

skapa en bestående motståndskraft. Ett sätt försöka åstadkomma detta med är nätverkssamtal 

vilket också erbjuds i Beardslee’s familjeintervention (www.socialstyrelsen.se). 
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Är KASAM’s komponenter närvarande i det systemteoretiska perspektivet kan man på ett 

mer pedagogiskt och tydligt sätt dela in vad som ger vad i de olika systemen. Vilken funktion 

har skolan eller kompisarna? Vad finns det brist ut av i de olika systemen utifrån 

hanterbarhet, begriplighet, meningsfullhet? 

Problemet med det systemteoretiska perspektivet är dock att det inte finns någon tydlig 

avgränsning för när systemen slutar påverka varandra. Det systemteoretiska perspektivet kan 

egentligen sträcka sig hur långt som helst, från mikro- till makronivå. Att försöka identifiera 

skyddsfaktorerna och förebygga riskfaktorer på så många olika nivåer samtidigt blir väldigt 

omfattande och resurskrävande. Vidare är det inte alltid lätt att avgöra vad som påverkar vad i 

de olika integrerade systemen eller vilka faktorer som är essentiella för att systemet ska kunna 

skapa motståndskraft.  Man kan konstatera att ett system fungerar i att erbjuda motståndskraft 

för barnet, utan att man riktigt förstår varför. Att generalisera utifrån ett nätverk av system 

över till ett annat kan visa sig vara svårt.  

Det systemteoretiska perspektivet är ett användbart verktyg för att vidare undersöka vilka 

skyddsfaktorer som finns för barn med deprimerade föräldrar och hur dessa skyddsfaktorer 

kan skapa motståndskraft. 

Vidare forskning  

Vi upplever att det finns kunskapsluckor om just vilka skyddande faktorer som möjliggör 

utvecklandet av motståndskraft. Under studiens gång har vi haft problem att hitta material av 

skyddande faktorer i förhållande till föräldrars depression. Fokus ligger på vad som kan skada 

istället för det som kan förebygga. Vi anser att det behövs mer forskning på området och får 

medhåll i flera av våra valda artiklar, bland annat Winkler, Chen & Kovacs och Masten & 

Monn. Anders Broberg talar om barnavårdsutredningar och framhåller i Klinisk 

utvecklingspsykologi (2003) vikten av att man måste kunna visa att en utredning är bärkraftig. 

Bedömningarna som socialarbetaren gör ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet, 

vilket understryker denna aspekt på allvar för att främja utvecklandet av motståndskraft 

(Winkler 2014).                

Mary Ainsworth nämner kunskapsbristen som råder angående anknytning, vilket vi ser är 

en form av skyddsfaktor. Hon menar att bevisen hon lyfter i sin bok må vara bristfälliga men 

att det därför är av ännu större vikt att fortsätta med forskning runt ämnet anknytning.  

Det råder en kunskapslucka som skulle kunna fyllas av mer forskning och praktisk erfarenhet. 

När man fyller denna lucka är det viktigt att fokusera på skyddsfaktorerna hos barn som växer 

upp med deprimerade föräldrar, detta för att vara säker på att praktiker och framtida forskning 

är medvetna om vilka svårigheter dessa familjer upplever, men även vilka resurser som kan 

hjälpa barnen utveckla sin motståndskraft (Chen & Kovacs, 2013). 
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.Det är sant att bevisen som presenteras i denna bok i flera avseenden är bristfälliga, 
många luckor är ännu inte ifyllda, och avgörande information saknas ofta; men man 
måste komma ihåg att bevis aldrig är uttömmande, att kunskapen om sanningen 
alltid är ofullständig, och att den som väntar på visshet blir tvungen att vänta i 
evighet. [Ainsworth, 1965] (Killén, 2009, s. 239). 

 

Det finns begränsningar inom anknytningsteorin som bör byggas på med andra kunskaper. 

Utformaren av teorin, John Bowlby lägger inte ner någon vikt vid individuella skillnader eller 

föräldrarnas förmåga till att förändra sitt beteende gentemot barnet. Även om 

anknytningsteorin är viktig i förebyggande arbete så är det också av vikt att behålla en 

multifaktoriell referensram och objektiv syn för varje ny familj (Killén, 2009). En trygg 

anknytning är ingen garanti, men sannolikheten är stor att den fungerar som skyddsfaktor mot 

påfrestningar längre fram i livet (Killén, 2009). Vi anser att anknytningsteorin fortfarande är 

ytterst relevant när man talar om barns utveckling och utvecklandet av deras motståndskraft. 

Vi vet dock att teorin brister och att den i viss mån är något förlegad. Det kan vara relevant att 

ha detta i åtanke när man använder sig av teorin i studiesyfte. Vi ser dock ingen direkt 

motsättning i anknytningsteorin i förhållande till KASAM och anser båda teorierna kan vara 

användbara för att förstå motståndskraft.  

Riskfaktor/skyddsfaktor? 

Varför är det egentligen viktigt att fortsätta forska och belysa skyddsfaktorer framför 

riskfaktorer? Man skulle kunna hävda att om man lyckas undvika en riskfaktor genom en 

insats resulterar det i en skyddsfaktor och således är begreppen två sidor av samma mynt. 

Interventioner som främjar flera olika skyddsfaktorer har också större sannolikhet att minska 

negativa följder för barn som växer upp med deprimerade föräldrar (Chen & Kovacs, 2013). 

Interventionsforskning har visat att socialt utåtriktade och resilienta unga förebilder, så som 

exempelvis kontaktpersoner, kan ge hopp och inspiration och hjälpa barn utveckla sin 

motståndskraft och egenskaper som gör att de har lättare att överkomma svårigheter (Chen & 

Kovacs, 2013). 

Vi är av uppfattningen att fokus på vad som förebygger och stärker individen snarare än 

det som riskerar att få negativa konsekvenser för densamma, påverkar vilka resultat man får i 

såväl forskning som i praktiskt socialt arbete i stort. Att växa upp med en deprimerad förälder 

kan innebära påtagliga påfrestningar för barnet, men genom att fokusera på de positiva 

resurser och faktorer som finns tillgängliga för såväl barn, familj och omgivning kan positiva 

resultat nås som ur ett riskperspektiv hade varit svåra att nå. 

Avslutningsvis ser vi hur motståndskraft som kan fungera som något hoppfullt för barn 

som befinner sig i denna utsatta situation. Att synliggöra och tro på barnets egen förmåga att 
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hantera svårigheter bedömer vi som högst eftersträvansvärt. Utmaningen ligger i att erbjuda 

stöd och insatser som förebygger och underlättar för barn att göra just detta. 

Vår uppfattning är att kunskapsläget om motståndskraft och skyddsfaktorer för barn med 

deprimerade föräldrar bör ökas och att en salutogen utgångspunkt är en förutsättning för detta.  
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Söktabell fritextsökning; nyckelord - Bilaga 1 (tabell 1) SocINDEX 

 SÖKHISTORIK VALDA 

ARTIKLAR/TRÄFFAR* 

1 “Parental depression” 5/85 

2 “Child-resilience” 1/6 

3 “Protective factors” 2/1,329 

4 “Attachment theory” 5/664 

5 “Family intervention” 1/202 

6 “Interaction” 1/19,755 

7 “Parental depression” AND “Child-resilience” 0/0 

8 “Parental Depression” AND “Protective 

factors” 

0/1 

9 “Parental depression” AND “Attachment 0/0 
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theory” 

10 “Parental depression” AND “Family 

intervention” 

0/1 

11 “Parental depression” AND “Interaction” 0/3 

12 “Child-resilience” AND “Protective factors” 0/1 

13 “Child-resilience” AND “Attachment theory” 0/0 

14 “Child-resilience” AND “Family intervention” 0/0 

15 “Child-resilience” AND “Interaction” 0/0 

16 “Protective factors” AND “Attachment theory” 0/4 

17 “Protective factors” AND “Family intervention” 0/4 

18 “Protective factors” AND “Interaction” 0/68 

19 “Attachment theory” AND “Family 

intervention” 

0/1 

20 “Attachment theory” AND “Interaction” 0/37 

21 “Family intervention” AND “Interaction” 0/13 

22 “Parental depression” AND “Child-resilience” 

AND “Protective factors” 

0/0 

23 “Child-resilience” AND “Protective factors” 

AND “Attachment theory” 

0/0 

24 “Protective factors” AND “Attachment theory” 

AND “Family intervention” 

0/0 
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25 “Attachment theory” AND “Family 

intervention” AND “Interaction” 

0/0 

26 “Parental depression” AND “Child-resilience” 

AND “Protective factors” AND “Attachment 

theory” 

0/0 

27 “Child-resilience” AND “Protective factors” 

AND “Attachment theory” AND “Family 

intervention” 

0/0 

28 “Protective factors” AND “Attachment theory” 

AND “Family intervention”AND “Interaction” 

0/0 

 
 

Söktabell fritextsökning; nyckelord - Bilaga 2 (tabell 2) 

Swesub 

 SÖKHISTORIK VALDA 

ARTIKLAR/TRÄFFAR 

1 “Parental depression” 0/6 

2 “Child resilience” 0/17 

3 “Protective factors” 0/4 

4 “Attachment theory” 0/8 

5 “Family intervention” 0/27 

6 “Interaction” 0/2587 

7 “Parental depression” AND “Child 

resilience” 

0/0 
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8 “Parental depression” AND “Protective 

factors” 

0/6 

9 “Parental depression” AND “Attachment 

theory” 

0/0 

10 “Parental depression” AND “Family 

intervention” 

0/4 

11 “Parental depression” AND “Interaction” 0/9 

12 “Child resilience” AND “Protective factors” 0/0 

13 “Child resilience” AND “Attachment 

theory” 

0/1 

14 “Child resilience” AND “Family 

intervention” 

0/0 

15 “Child resilience” AND “Interaction” 0/4 

16 “Protective factors” AND “Attachment 

theory” 

0/0 

17 “Protective factors” AND “Family 

intervention” 

0/3 

18 “Protective factors” AND “Interaction” 0/4 

19 “Attachment theory” AND “Family 

intervention” 

0/0 

20 “Attachment theory” AND “Interaction” 0/10 
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21 “Family intervention” AND “Interaction” 0/4 

 

*Antal träffar på respektive sökord samt utvalda artiklar. 

 

 

 

 

 


