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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Depression är en folkhälsosjukdom som beräknas bli allt mer vanlig de 
kommande decennierna. Eftersom människor i den depressiva personens närhet med all 
sannolikhet påverkas av sjukdomen är det viktigt att undersöka hur de upplever att vara i den 
sjukes omgivning. Barn som anhöriga till en deprimerad förälder torde därför vara en viktig 
grupp att ta hänsyn till då dessa har svårt att visa sina känslor utifrån upplevelser. Syfte: 
Syftet var att undersöka hur barn upplever att leva med en depressiv förälder. Metod: 
Metoden var en litteraturstudie av åtta kvalitativa, vetenskapligt granskade artiklar. 
Analysmetoden följde Graneheims och Lundmans modell för kvalitativ innehållsanalys av 
omvårdnadsforskning. Resultat: Analysarbetet resulterade i fem kategorier; brist på kunskap 
och förståelse för förälderns depression, påverkan mentalt på barnet, atmosfären i hemmet, 
brist på närhet och uppfostran och påverkan från utomstående. Av dessa kategorier framkom 
hur barn upplevde att växa upp med en depressiv förälder. Slutsats: Sjuksköterskan har en 
viktig roll i att uppmärksamma barn till en deprimerad förälder. Genom att öka 
vårdpersonalens medvetenhet blir förutsättningarna större för att sjuksköterskan ska kunna 
bistå barn med stöd. Detta gör att barn lättare kan bearbeta sina känslor utifrån upplevelserna 
av att leva med en depressiv förälder.  
 
Nyckelord: barn, egentlig depression, förälder, kvalitativ, upplevelse 



   

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Bakgrund      1 
      Barn är inte små vuxna     1 
      Barns bearbetning av sina känslor    1 
      Depression     2 
      Egentlig depression     2 
      Sjuksköterskans ansvar     3 
      Barriärer i att ge vård till en depressiv förälder   3 
Syfte      3 
Metod      3 
      Sökväg      4     
      Urval      4 
      Analys      4 
Resultat      5 
      Brist på kunskap och förståelse för förälderns depression  5 
      Påverkan mentalt på barnet    5 
      Atmosfären i hemmet     6 
      Brist på närhet och uppfostran    7 
      Påverkan från utomstående    7 
Diskussion      8 
      Metoddiskussion     8 
            Inklusionskriterier     9 
            Valda artiklar     9 
            Analysmodell     10 
      Resultatdiskussion     10 
            Brist på kunskap och förståelse för förälderns depression  10 
            Påverkan mentalt på barnet    10 
            Atmosfären i hemmet    11 
            Brist på närhet och uppfostran    11 
            Påverkan från utomstående    12 
Slutsats      12 
Referenslista     13 
Bilagor      16 
      Bilaga 1      16 
      Bilaga 2      17 
      Bilaga 3      18 
      Bilaga 4      20



  1 
 

BAKGRUND 

 
Under många år antogs det att barn inte blev påverkade av psykiskt traumatiska upplevelser i 
barndomen. I nyare studier har dock forskning visat att trauman orsakat av en förälders 
handlingar under ett barns uppväxt kan påverka barnets psykiska och fysiska fortsatta 
utveckling (Dyregrov, 1997). Barn till en deprimerad förälder utgör en högriskgrupp för 
psykiska problem senare i livet (Weissman, Wickramaratne, Nomura, Warner, Pilowsky & 
Verdeli, 2006). Enligt denna studie av Weissman med kollegor (2006) löper denna grupp en 
tre gånger större risk att drabbas av ångeststörning och egentlig depression. Dessutom lider de 
i större utsträckning av sämre social förmåga. Mowbray och Mowbray (2006) får fram i sin 
undersökning att barn till en deprimerad förälder inte behöver bli ömtåligare i vuxenåldern. 
De lägger fokus på att det är viktigt att undersöka de faktorer som gör att vissa individer 
klarar sig bättre än andra. För att förstå föräldrarnas eventuella inverkan på barn krävs det mer 
djupgående kvalitativa undersökningar som lyfter fram de erfarenheter barn har av att växa 
upp med en deprimerad förälder (a.a). Författarna till detta arbete anser denna motstridighet 
som mycket intressant. Det är av stor vikt att undersöka varför vissa barn löper större risk att 
drabbas av psykiska besvär i vuxen ålder då de levt med en depressiv förälder under sin 
barndom. Således behövs mer kunskap inom området och därför är denna litteraturstudie en 
del av att få en bättre förståelse för hur barn påverkas av sin förälders depression i barndomen. 
 
Barn är inte små vuxna 
 
Barn har en otrolig förmåga att anpassa sig till familjen och den miljö de växer upp i. De har 
förmågan att planera, välja och lösa konflikter men detta kräver föräldrarnas vägledning och 
stöd. Det är viktigt att barn känner att de är älskade av sina föräldrar. Det finns både fysiska 
och psykiska omsorgsbehov och båda dessa behöver stödjas. Vid fysiska omsorgsbehov är 
barn tydligt beroende av föräldrarnas hjälp. Det handlar om att få mat och dryck, ha kläder 
och att ha någonstans att bo. Psykiska behov syftar till det osynliga i tillvaron och är därför 
svårare att upptäcka. Med detta menas hur stämningen är hemma, hur familjen fungerar 
tillsammans och föräldrarnas närvaro i barnets liv. Barn behöver omsorg för att känna sig 
trygga och värdefulla (Brun Hansen, 1996). Det är föräldrarnas uppgift att uppfylla barns 
behov av att känna sig sedda, förstådda och bekräftade. Eftersom barn har svårare att förstå 
sina egna och andras känslor lever de med sin egen smärta i hemlighet. Samtidigt försöker de 
anpassa sig till sin familj (Glistrup, 2005). Barns känslomässiga utveckling är en komplicerad 
och utdragen process. Redan när barn föds har de en uppfattning om känslor som glädje, sorg 
och ilska. Denna förståelse ökar vid fem- till tolvårsåldern då barn kan begripa känslor mer 
specifikt. De upptäcker att de kan ha fler känslor på samma gång. När barnen kommer upp i 
tonåren får de en större insikt och kan visa olika känslor i större variation. Samtidigt som 
denna process tar plats utvecklas barns kompetens att tolka andras känslor och förstå orsaken. 
Detta resulterar i en större mognad både känslomässigt och inom barns personlighet (Nilzon, 
1999). 
 
Barns bearbetning av sina känslor 
 
När barn inte förstår sin egen situation i familjen och inte kan tolka sina känslor leder det lätt 
till att barn drar sig undan. Eftersom barn har svårare att uttrycka och visa känslor är det svårt 
för föräldrar och utomstående att uppmärksamma när något är fel. För att märka att ett barn 
mår dåligt är det av stor betydelse att försöka tolka barnets beteende och hur det skiljer sig 
från andra barn i samma ålder (Nilzon, 1999). Glistrup (2005) menar att barn till en 
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deprimerad förälder är svåra att upptäcka eftersom de döljer och skyddar sina föräldrar. Barn 
får under uppväxten gissa sig till vad som är rätt och fel. Dyregrov (1997) menar att 
konsekvenserna av föräldrarnas beteende gentemot barn, visas i olika uttryck beroende på 
vilken ålder barnet befinner sig i. I förskoleåldern har barn svårt att förstå och visa sina 
känslor. Därför uttrycks känslorna snarare genom omedvetna handlingar. Skolbarn har en 
bättre förmåga att verbalisera situationen vilket ger barnen en bättre känsla av kontroll. När 
barn blir ungdomar leder det ofta till överväldigande känslor som är svåra att kontrollera och 
det blir problematiskt i att uttrycka dessa. Det kan leda till överdramatisering eller 
undertryckande av känslor. 
 
Depression 
 
Enligt WHO (World Health Organization) är depression en folkhälsosjukdom som år 2000 
var den fjärde ledande orsaken till funktionsnedsättning och detta beräknas inte att minska. 
Till år 2020 uppskattas depression vara den andra vanligaste förekommande sjukdom som 
orsakar förlust av produktivt liv för både kvinnor och män (WHO, 2009). Studier visar att 5 % 
av det svenska folket lider av någon form av depression idag. Det är vanligast att unga 
kvinnor insjuknar men alla människor oavsett ålder eller kön kan drabbas (Wasserman, 2003). 
Det finns delade meningar om depression beror på fysiska eller psykiska faktorer. En del 
psykiatriker menar att orsaken till depression är en störning i hjärnverksamheten. Forskare har 
bevis på att halten av transmittorsubstanser är lägre än normalt. Dessutom är den hormonella 
verksamheten förändrad när människan befinner sig i en depression. Många psykoanalytiker 
tror däremot att depression beror på psykiska faktorer. De förklarar förändringarna i hjärnan 
som en följd till sjukdomen istället för en orsak. De hävdar att barndomsupplevelser har en 
stor inverkan på depression. Denna teori stärks av att många deprimerade människor känner 
att deras uppväxt har varit traumatisk. Samtidigt visar forskning att personer som är 
försjunkna i depression ser sin uppväxt som dyster men efter tillfrisknande ser tillbaka med en 
friskare och ljusare syn. Det är svårt att säga vad depression orsakas av men många 
psykoanalytiker är överens om att det psykiska tillståndet och förändringarna i hjärnan har ett 
samband med ett depressivt tillstånd. De ser sjukdomen som en ond cirkel där det 
deprimerade tankesättet har inverkan på hjärnan som i sin tur har inverkan på tankesättet 
(Furman & Valtonen, 2001). 
 
Egentlig depression 
 
Alla människor känner sig nedstämda eller ledsna vid olika tillfällen i livet. Det är ett 
normalpsykologiskt fenomen. När förlusten av glädje varar en längre period och orsakar 
funktionsnedsättning handlar det ofta om egentlig depression (Wasserman, 2003). Egentlig 
depression är den moderna benämningen för tidigare kallad melankoli, klassisk eller endogen 
depression. Den engelska motsvarigheten till egentlig depression är major depression (Furman 
& Valtonen, 2001). För att ställa diagnosen egentlig depression används ett internationellt 
klassifikationssystem som kallas Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 
fourth edition (DSM-IV). Enligt detta system ska minst fem av följande symtom iakttas 
dagligen i minst två veckors sammanhängande tid. Symtomen som iakttas är: nedstämdhet, 
förlust av glädje, viktnedgång och aptitförlust, sömnstörning, förändrad motorik, trötthet och 
emotionell frusenhet, nedvärderande självbild, störd koncentrationsförmåga och beslutsvånda, 
tankar på döden, självmordstankar eller självmordsförsök, sexuell störning, ångest eller 
misstänksamhet. Även nedstämdhet eller förlust av glädje måste vara ett av symtomen för att 
diagnosen egentlig depression ska ställas. Varaktigheten av symtom är individuella. Vanligen 
varar obehandlad depression minst sex månader även om vissa tillfrisknar betydligt tidigare. 
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Egentlig depression går i skov där personen kan vara helt frisk och symtomfri mellan 
sjukdomsperioderna. Det är individuellt hur långa intervallen är mellan skoven. För en del 
människor dröjer det många år mellan depressionsepisoderna medan andra bara har någon 
veckas symtomfrihet. För 20-25 % av de personer som insjuknar i depression återkommer 
symtomen aldrig mer (Wasserman, 2003).  
 
Sjuksköterskans ansvar 
 
Enligt SOSFS 1993:17 fastlås det att sjuksköterskan i sin profession ska ha en helhetssyn på 
människan där andra aspekter än de medicinska uppmärksammas (Författningshandboken, 
2007). Med detta menas att sjuksköterskan ska vårda den medicinska delen av sjukdomen 
men också kunna urskilja hur de sociala aspekterna påverkas (Dahlberg, 1994). För att kunna 
ge god vård krävs en nära relation mellan vårdgivare och patient. För att uppnå detta krävs 
konstans och kontinuitet. Det är väsentligt att sjuksköterskan inte dömer utan försöker förstå 
situationen från patientens perspektiv (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 
2003). I sjuksköterskans yrke inkluderas att kunna hjälpa personer som behöver stöd till 
kommunikation och genom detta kunna främja hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande 
(Eide & Eide, 2009). 
 
Barriärer i att ge vård till en depressiv förälder 
 
Glistrup (2005) lyfter fram de hinder som finns för sjuksköterskan att hitta de föräldrar som 
lider av depression. En av komplikationerna är att föräldrarna inte gärna anförtror någon att de 
lider av en psykisk sjukdom. Detta beror på att de är rädda för att de inte ska få ha kvar 
ansvaret att ta hand om sin familj. Ett annat hinder är att barn till en depressiv förälder inte vet 
vilka möjligheter som erbjuds för att få avlastning och hjälp. De har svårt att föreställa sig att 
familjesituationen kan och ska vara annorlunda. På så sätt är det svårt för sjuksköterskan att 
kunna hitta dessa barn. Glistrup menar att det skulle vara av stor hjälp för sjuksköterskor om 
de hade erfarenhet från psykiatrivården. Det skulle göra att de kunde läsa av föräldrarnas och 
barnens beteende bättre. För att en ändring ska ske i vården menar Parment (1999) att det är 
av stor vikt att upplysa allmänheten om erfarenheter barn har av att växa upp med en 
deprimerad förälder. Det är av stor betydelse eftersom barnet ofta blir tvunget att växa upp i 
en känslomässigt mer arbetsam miljö (Glistrup, 2005). 

 
SYFTE 
 
Syftet var att undersöka hur barn upplever att leva med en depressiv förälder. 
 

METOD 
 
Studien genomfördes genom en litteraturstudie av åtta kvalitativa artiklar. De utvalda 
artiklarna presenteras i bilaga 1. Enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2008) görs en 
litteraturstudie genom att välja ut och sammanställa granskade texter vilket i detta fall var 
vetenskapliga artiklar. Författarna till denna studie valde att analysera kvalitativa artiklar. Det 
ökar och fördjupar förståelsen för mänskliga upplevelser och uppfattningar (Willman, Stoltz 
& Bahtsevani, 2006). Denna metod valdes för att den stämde in på denna studies syfte. 
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Sökväg 
 
För att söka artiklar användes databaserna Cinahl, Medline och PsycINFO. Dessa valdes för 
att de innehåller artiklar med medicinsk- och omvårdnadsvetenskaplig inriktning. För att få 
fram fler artiklar lästes referenslistor i de artiklar som hittades men inget användbart 
upptäcktes. MeSH-termer som användes för sökningen i databaserna var: child, child 
behaviour, child health, children of impaired parents, parent-child relations, adult-child 
relations, emotions, depression och mental health. Som komplement till dessa användes de 
fria sökorden: children’s experience, impaired children, child psychology, depression and 
children, major depression, mental disorders, psychosocial factors, experience, family och 
nursing. Dessa MeSH-termer och fria sökord valdes eftersom de anknyter till studiens syfte. 
Artiklarna som hittades i databaserna Medline och PsycINFO fanns även i databasen Cinahl. 
Därför valdes det att endast redovisa Cinahl i resultatet av sökvägarna till valda artiklar. Dessa 
artiklar och sökvägar visas i bilaga 2. 
 
Urval 
 
Inklusionskriterier till denna studie var att artiklarna skulle ha en kvalitativ ansats och vara 
vetenskapligt granskade. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska. De fick inte 
vara publicerade före år 2000. För att artiklarna skulle knyta till syftet i denna studie skulle 
resultaten baseras på egentlig depression. Artiklarna skulle även handla om personer som 
under sin barndom levt med en depressiv förälder. Sökningen resulterade i åtta artiklar. De 
utvalda artiklarna granskades utifrån Willmans, Stoltzs och Bahtsevanis, (2006) 
granskningsprotokoll och klassades sedan i bra, medel och dålig kvalitet. 
Granskningsprotokollet visas i bilaga 3. 
  
Analys 
 
Artiklarna analyserades enligt Graneheims och Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ 
innehållsanalys av omvårdnadsforskning. Modellen beskriver manifest och latent analys. 
Manifest analys innebär att det synliga och uppenbara i texten analyseras medan latent analys 
syftar till det dolda och underliggande i texten. Latent analys är mer tidskrävande än manifest. 
Inom ramen för detta arbete valde arbetets författar att fokusera på en manifest analys. 
Graneheims och Lundmans analys delades in i fem steg: Det första steget var att välja 
analysenhet, det vill säga vad som skulle analyseras. Författarna till denna studie valde att 
analysera barns känslor och upplevelser av att leva med depressiv förälder eftersom det 
berörde studiens syfte. Steget därefter var att välja ut meningsenheter ur artiklarna som kunde 
knytas till analysenheten. I tredje steget kondenserades meningsenheterna. Enligt Graneheim 
och Lundman (2004) innebär kondensering att meningarna bli mindre till storlek men ändå 
bevarar kärnan av innehållet. Detta gjorde att det viktiga för studiens syfte bevarades. För att 
få en uppfattning om likheter och skillnader mellan de olika kondenserade meningsenheterna 
kodades dessa i steg fyra. I det sista och femte steget grupperades de kodade 
meningsenheterna till kategorier för att sedan namnges. I bilaga 4 ges exempel på 
analysförfarandet i detta arbete. 
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RESULTAT 
 
Resultatet som berör barns upplevelser av sin förälders depression kommer att redovisas i de 
fem framtolkade kategorierna; brist på kunskap och förståelse för förälderns depression, 
påverkan mentalt på barnet, atmosfären i hemmet, brist på närhet och uppfostran och 
påverkan från utomstående. 
 
Brist på kunskap och förståelse för förälderns depression 
 
Baik och Bowers (2006) intervjuar fem vuxna om deras barndom vid åtta tillfällen för att ta 
reda på hur det var att växa upp med en deprimerad förälder. Det framkom tydligt i studien att 
som barn hade de haft svårt att förstå och greppa innebörden av depression. De hade redan i 
tidig ålder förstått att deras mamma skiljde sig från andra mammor men de förstod inte att det 
berodde på en sjukdom.  
 

”She wasn’t like the other mothers, she didn’t act the same way, she 
didn’t do the same things, she didn’t know how to do things... It was in 
grade school that I realized that my mother didn’t know how to do 
those things. I don’t know why my mother didn’t know, or she just 
couldn’t…“ (Baik & Bowers, 2006, s. 4). 

 
Eftersom barn inte upplevde depression som en sjukdom såg de symtomen från depressionen 
som en del av förälderns personlighet (a.a.). Barn kände sig osäkra på förälderns uppförande 
och kunde inte förstå att det var depression som var orsaken (Hedman Ahlström, Skärsäter & 
Danielson, 2009). Focht-Birkerts och Beardslee (2000) kom fram till att barn hade svårt att 
förstå skillnaden mellan att vara deprimerad och att vara på dåligt humör. När barn blev äldre 
hade de lättare att förstå vad depression var. Några av dem som blev intervjuade av Baik och 
Bowers (2006) hade redan som barn fått veta att deras förälder led av depression. De hade 
tagit det som en bekräftelse på att föräldern var sjuk och annorlunda. Det var inte förrän de 
blev äldre som barnen förstod vad depression egentligen var. I de familjer som valde att inte 
informera barnen om sjukdomen visade det sig att barnen ofta tog på sig skulden till 
förälderns nedstämdhet. Focht-Birkerts och Beardslee (2000) beskrev att barn försökte göra 
föräldern glad när denna mådde dåligt. När barnet inte lyckades med detta kände de sig 
otillräckliga och tog på sig skulden för förälderns depression. Enligt Meadus och Johnson 
(2000) upplevde barn en större ensamhet och hjälplöshet när de inte hade fått reda på sin 
förälders diagnos. Barnen fann stor tröst i att själva söka information och på så sätt hitta 
förklaringar. Vid intervjuerna som Baik och Bowers (2006) utförde framkom det att när 
barnen insåg att de inte bar skulden till mammans sinnesstämning kände de sig säkrare. De 
hade då lättare att prata mer öppet om situationen hemma.  
 
Påverkan mentalt på barnet 
 
Enligt Focht-Birkerts och Beardslee (2000) gjorde förälderns depression att barnen upplevde 
en begränsning av den glädje de kunde känna. Barn föredrog i vissa fall att stanna hemma 
istället för att utföra aktiviteter under förälderns depressiva perioder. Danielson med flera 
(2008) skriver att barn saknade energi och aktivitet. De ansåg, precis som sin sjuke förälder, 
att de förlorade sin energi och kände sig nedstämda. Barn upplevde att hela familjen blev 
inaktiv och näst intill deprimerad till följd av den sjuka förälderns sinnesstämning. När barn 
kände sig påverkade kunde de ibland dölja sina känslor för att skydda sin förälder. Även 
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Herring och Kaslow (2002) upptäckte i sin studie att barns energi och aktivitet påverkades då 
föräldern var deprimerad. De gjorde jämförelsen att efter förälderns depressiva period klingat 
av blev barnet mindre håglöst och tillbakadraget.  
 

“He said that Julia’s symptoms had ‘put a limit on how happy I could 
get’ and that he ‘tended to stay in the house more’ and ‘didn’t feel like 
going out’ when Julia was depressed.” (Focht-Birkerts & Beardslee, 
2000, s. 424) 

 
Herring och Kaslow (2002) beskrev att barn påverkades av förälderns depression genom att få 
sämre självförtroende och en negativ självbild. Det förekom att barn hade lättare att ta åt sig 
av negativa upplevelser medan de hade ytterst svårt att ta åt sig av det positiva. Dessutom var 
det svårt för dem att hantera nya situationer. När barn inte kunde kontrollera sina känslor 
uppträdde de utåtagerande i form av ilska och sorg. Ilskan som Herring och Kaslow beskrev 
stämde med Focht-Birkerts och Beardslees (2000) beskrivning där barn blivit argare sen 
föräldern sjunkit in i depression. Aggressiviteten visades även i skolan där barn kom i konflikt 
med skolkamrater. Problematik i skolan var något som även Skärsäter (2006) upptäckte i sin 
studie. Där framkom att barn till deprimerad förälder hade svårt med sociala kontakter till 
kamraterna i skolan. Även mobbning påvisades. 
 
Focht-Birkerts och Beardslee (2000) intervjuade tre familjer för att undersöka barns 
upplevelser av föräldrars depression. I deras studie visades att barn kunde sluta kommunicera 
på grund av förälderns sinnesstämning. Orsaken till det var att de gånger barn försökte ha 
verbal kontakt med sin förälder ledde det ofta till argumentation (a.a). Barn hade flertal 
gånger försökt prata med sin förälder efter en depressiv period men fick då arg respons. De 
kunde därmed uttrycka en känsla av rädsla för sin förälder. För att undvika gräl valde barnen 
att vara tysta och isolera sig (Ahlström, Skärsäter & Danielson, 2007). Focht-Birkerts och 
Beardslee (2000) visade att det fanns situationer där barn kommunicerade genom att hota med 
att skada sig själva. Barn kunde även uttrycka känsla av hjälplöshet och blev lätt sårade i 
kontakten med sin depressiva förälder (Herring & Kaslow, 2002).  
 
Atmosfären i hemmet 
 
Barn som lever med en deprimerad förälder känner direkt av den udda och spända stämning 
som framkommer när föräldern mår dåligt (Danielsson m.fl., 2008). I en tidigare studie utförd 
av Danielsson med kollegor (2007) visas det att det kunde vara bråk i hemmet som pågick 
från morgon till kväll. I en undersökning gjord av O’Connell (2008) avslöjar deltagarna att de 
som barn uppfattade sina föräldrar som frånvarande emotionellt och att de inte ansåg hemmet 
som en trygg plats. Föräldern visade inget emotionellt stöd och väldigt sällan ömhet gentemot 
sina barn. Detta gjorde att barnen uppfattade stämningen i hemmet som kall.  
 
Barn till en deprimerad förälder var tvungna att växa upp snabbare än andra eftersom de redan 
i tidig ålder blev drivna att ta hand om sig själva. De äldre barnen tog ansvar för sin förälder 
och de yngre syskonen (Meadus & Johnson, 2000). Detta är något som stöds i studien gjord 
av Danielsson med flera (2007) där de intervjuade berättade att de efter bästa förmåga tog 
hand om sysslorna hemma. O’Connells (2008) deltagare berättade att de som barn tog hand 
om hushållet, uppfostrade sina syskon och såg till att deras förälder inte skadade sig själv. 
Barn hade svårt att fokusera i skolan och ringde ofta hem för att kontrollera att deras förälder 
mådde bra och inte hade suicidtankar (Danielsson m.fl., 2008). I intervjuerna som Meadus 
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och Johnson (2000) utförde framkom det att det var krävande för barnen att ständigt vara 
orolig över sin förälders självmordsrisk. Det fick barnen att vara vaksamma gentemot  
föräldern och undvika att lämna hemmet. O’Connell (2008) menar att ansvaret barnen tog för 
sina föräldrar hämmade deras sociala liv.  
 

”I stayed at home instead of making friends or being with friends 
because I was afraid my mother would hurt herself and I would be 
responsible.” (O’Connell, 2008, s. 93). 

 
Brist på närhet och uppfostran 
 
Baik och Bowers (2006) skrev att barn kände att den deprimerade föräldern kunde vara 
mentalt frånvarande. Det kunde uttryckas i att föräldern inte deltog vid vardagliga aktiviteter 
såsom att bada och klä sina barn. Det förekom att barn blev nekade närhet genom att 
exempelvis inte få sitta i sin förälders knä. Danielsson med kollegor (2008) beskrev barns 
saknad av verbal kontakt. Det var något som också förekom för barnen i Focht-Birkerts och 
Beardslees (2000) studie. Där visades hur den sjuka föräldern hade slutat kommunicera med 
sitt barn. Det ledde till att barn blev emotionellt utestängda. Det framkom också i studien hur 
jobbigt det var för barn att inte känna sig älskade. I O’Connells (2008) studie visades att barn 
saknade kontakt med sin depressiva förälder. Föräldern beskrevs vara närvarande kroppsligt 
men inte mentalt. En av deltagarna i studien uttryckte att den närmsta i familjen under 
uppväxten var hans hund. 
 
O’Connells (2008) studie beskrev de depressiva föräldrarnas oförmåga till att engagera sig i 
sina barn. Detta visades genom minskad kommunikation mellan barn och förälder. Det 
framkom också hur barn saknade uppmuntran och hjälp med läxor från sin deprimerade 
förälder. Även Meadus och Johnsons studie (2000) bekräftade att förälderns depression ledde 
till inkonsekvent uppfostran. En flicka i studien av Baik och Bowers (2006) berättade om hur 
hennes deprimerade mamma låtit hennes lillasyster gå till skolan utan några underbyxor på 
sig. 
 

“I remember, I was older than one of my sisters and we were half way 
to school, she would have been five years younger than me, and she 
had no underpants on, no nothing… We were allowed to JUST GO. 
She never made us take a bath, or wash up or do the routine child 
stuff. She just wasn’t there.” (Baik & Bowers, 2006, s. 4) 

 
Påverkan från utomstående 
 
I studien av Baik och Bowers (2006) beskrev barn hur de kände att utomstående människor 
antog att de var mentalt sjuka eftersom deras förälder led av depression. Det framkom även i 
studien att den depressiva förälderns agerande under sin sjukdomsperiod gjorde att barnen 
blev skeptiska till att lita på människor.  

 
”I feel some things with my mom just made me skeptical of… relying 
on people.” (Baik & Bowers, 2006, s. 5) 

 
Till skillnad från Baik och Bowers beskriver O’Connell (2008) att barn såg utomstående 
snarare som en tillflyktsort än ett problem. I studien berättade barn att de tyckte det var skönt 
att umgås med vänners familjer efter att ha sett sin egen förälder sova eller gråta hela dagarna. 
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Trots att det var skönt att umgås med andra familjer kände barn att det blev påminda om den 
tunga situationen i det egna hemmet. Skillnaden mellan sin familj och andras blev mer 
påtaglig. Danielsson med flera (2007) visade i sitt resultat att barn kunde genom att besöka 
vänner över en helg försöka lindra sin förälders symtom. Barn som åkte iväg gjorde det för att 
vara en avlastning för föräldern så att denne inte blev irriterad på dem och började bråka.   
 
Baik och Bowers (2006) lyfte fram att barn kände behovet av att prata med utomstående. Ofta 
ansågs depressionen vara familjeangelägenhet. Barn kände att de inte skulle svika förälderns 
förtroende utan var tvungna att hålla sjukdomen hemlig. Även Focht-Birkerts och Beardslee 
(2000) menar att barn tyckte att det hjälpte att ha någon att prata med och på så sätt kunna 
bearbeta situationen i hemmet. I studien gjord av Skärsäter (2006) menade deprimerade 
föräldrar att de kände till sina barns behov av att kunna kommunicera med någon 
utomstående. De avslöjade att de själva inte orkade med den uppgiften. Det visades i en studie 
av O’Connell (2008) att barn till deprimerade föräldrar kände att det var svårt att skaffa nya 
vänner som unga. En av anledningarna till det var att barnet framstod som annorlunda i 
förhållande till de andra barnen i sin skolklass. Mycket av detta berodde på förälderns 
bristande intresse i att klä barnen enligt modet samt att inte hålla efter klädernas skick. En 
annan anledning var att barn till en deprimerad förälder kunde tycka det var svårt att ta hem 
kompisar. Detta berodde på att de inte visste vilket humör och beteende deras förälder skulle 
ha den dagen. Enligt Baik och Bowers (2006) försökte barn förklara för sina vänner varför 
deras förälder betedde sig konstigt. Danielsson med flera (2008) påvisade att barn ibland tog 
hem kompisar trots förälderns depression. Vänner kunde för barn vara en väldigt viktig livlina 
om kamraterna visste om situationen hemma och accepterade den (O’Connell 2008). Detta 
stödjer också Meadus och Johnson (2000) i sin studie där de visar att barn kunde tycka det var 
skönt att ha en nära vän att prata med. 

 
”You know, I have two best friends. I’m very fortunate for that. They 
have to understand that this is my situation and [Pause], I know that I 
can probably talk to them, but it’s just that I haven’t necessarily told 
them everything that maybe I should.“( Meadus & Johnson, 2000, 
s. 388). 

 

DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
 
Författarna till denna studie har valt att göra en litteraturstudie. Det betyder att resultaten i 
artiklarna inte är primärkällor utan tolkade av författare som utför intervjuer. Denna studie 
hade kunnat tillföra mer till framtida forskning om den baserats på direkta intervjuer. Det 
hade då kunnat framkomma nya upplevelser från barn som levt med en förälder som lider av 
depression. Författarna ansåg dock vid studiens början att det inte fanns utrymme och tid till 
att utföra en empirisk studie. Dessutom krävs speciella kunskaper för att intervjua barn om 
traumatiska upplevelser. Artiklarna som denna studie grundas på är kvalitativa. Kvalitativa 
artiklar är relevant eftersom studiens syfte handlar om att beskriva känslor och beteenden. Om 
studien istället hade baserats på kvantitativa artiklar hade resultatet visat förekomst och 
utbredning. Detta anser författarna inte höra till denna studies syfte. 
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Inklusionskriterier 
 
På grund av den snabba utveckling av forskning som sker idag har författarna valt att endast 
inkludera artiklar som är publicerade efter år 2000. För att öka resultatets trovärdighet är 
artiklarna vetenskapligt granskade. Språket i artiklarna som söktes är på svenska och engelska 
eftersom det är de språk som författarna behärskar. Artiklarna handlar om personer som under 
sin barndom levt med en depressiv förälder. Definitionen av barn är en person som är under 
arton år, såvida personen inte blivit myndigförklarad före arton års ålder 
(Konventionsstaterna, 1989). Artiklarna behandlar egentlig depression. Valet av denna typ 
grundas i, att den enligt Alphonce (2008) är den vanligaste formen av depression. Det gör att 
litteraturstudien är relevant för en stor del av de som lider av depression. Författarna har sökt 
systematiska översiktsartiklar men har inte funnit några. Artiklarna som stämde med studiens 
syfte och inklusionskriterier är granskade med hjälp av Willmans, Stoltzs och Bahtsevanis 
(2006) granskningsprotokoll (bilaga 3). Utifrån det är artiklarnas lämplighet att vara en del av 
resultatet bedömda. Det gör att studiens trovärdighet är mer tillförlitlig. 
 
Valda artiklar 
 
Utbudet av kvalitativa artiklar som beskriver barns upplevelser av att växa upp med depressiv 
förälder är begränsat. Det finns åtta artiklar som passar in mycket bra till denna studies syfte. 
Det hade varit positivt med fler artiklar för att få en mer övergripande bild. En artikel stämmer 
inte exakt in på syftet då den fokuserar på förälderns syn på att vara en deprimerad förälder. 
Författarna till detta arbete anser att denna ändå är relevant då den kompletterar resultatet. I 
två av artiklarna är undersökningen inte endast gjord på egentlig depression utan också på 
andra förstämningssjukdomar. Detta anses inte vara ett hinder för studien eftersom delar av 
artikelns resultat noga valts ut vid kondenseringen med hänsyn till denna studies syfte. Det 
framkommer inte i två av artiklarna vilken typ av depression som föräldern lider av. 
Författarna anser dock att detta inte påverkar resultatet negativt då symtomen som är 
beskrivna i artiklarna passar väl in på egentlig depression. En av de artiklar som valts ut är av 
dålig kvalitet men anses ändå vara av stort värde för studien eftersom resultatdelen är mycket 
givande. Sju av artiklarna som används i studien är baserade på intervjuer. Det är en fördel 
eftersom innehållet blir mer nyanserat. Den artikel som inte är baserad på intervju har grundat 
sitt resultat på enkäter med kvalitativa undersökande frågor. Författarna till detta arbete anser 
detta som negativt eftersom personlig kontakt ökar möjligheten till att se intervjudeltagare 
som helhet och bättre tolka samtalets innehåll. Samtidigt framkommer värdefull information 
från artikeln och därför valdes denna att inkluderas. Alla de åtta artiklar som valts ut är 
skrivna på engelska. Det ger utrymme för eventuella fel vid översättningen. För att gardera 
mot feltolkning har författarna till denna studie läst och granskat artiklarna åtskilda. Därefter 
diskuterades innehållet vilket ledde till gemensamma tydningar. Fördelningen mellan pojkar 
och flickor som växer upp med en deprimerad förälder är god. Däremot är fördelningen 
mellan föräldrarnas kön sämre. Det finns fyra artiklar som är helt fokuserade på att växa upp 
med en deprimerad mamma. I resterande artiklar inkluderas pappor i undersökningar som den 
deprimerade föräldern. Författarna till denna studie anser att snedfördelningen av förälderns 
kön inte påverkar resultatet. Detta är för att det inte framkommer någon skillnad i erfarenheter 
hos barn beroende på vilket kön den depressiva föräldern har. Artikelförfattarna kommer från 
olika länder nämligen Australien, USA, Kanada och Sverige. Författarna till denna studie 
anser detta som positivt eftersom det ger en större utbredning och därmed ett mer pålitligt 
resultat. 
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Analysmodell 
 
Artiklarna till studiens resultat är analyserade enligt Graneheims och Lundmans (2004) 
beskrivning för kvalitativ innehållsanalys av omvårdnadsforskning. Författarna till detta 
arbete anser att denna analysmodell är en bra metod för att få en översiktlig bild av artiklarnas 
innehåll. Författarna ser inga svagheter i den valda analysmodellen och redovisar därför inga 
nackdelar till vald modell. Analyseringen börjar med att författarna tillsammans bestämmer 
vad som ska analyseras ur artiklarna. För att inte missa någon information eller fakta från 
artiklarna har författarna vid steg två i analysmodellen läst och tagit fram meningsenheter var 
för sig. Därefter har det som framkommit hos vardera författare jämförts och diskuterats. I 
tredje och fjärde steget har författarna tillsammans kondenserat och kodat innehållet för att 
resonera kring de bäst möjliga formuleringarna. Detta gör att det blir mindre risk för 
feltolkningar. Sista steget i analysmodellen är att utifrån kodningarna gruppera och benämna 
de kondenserade meningarna. Författarna till denna studie valde att göra även detta 
tillsammans för att resonera fram de mest lämpliga kategorierna.  
 
Resultatdiskussion 
 
Resultatdiskussionen presenteras under de fem framkomna kategorierna brist på kunskap och 
förståelse för förälderns depression, påverkan mentalt på barnet, atmosfären i hemmet, brist 
på närhet och uppfostran och påverkan från utomstående. 
 
Brist på kunskap och förståelse för förälderns depression 
 
Av resultatet framgår det att barn lider mycket av att inte veta vad som är orsaken till 
förälderns humör och bristande intresse. Barn har svårt att förstå och avgöra anledningen till 
sin förälders uppträdande. Glistrup (2005) styrker detta resultat och menar att det är viktigt att 
informera hela familjen om sjukdomen och vilka symtom som utvisar sig på grund av 
depressionen. I resultatet visas att om föräldern har en öppen dialog om sin sjukdom till 
familjen har barn lättare för att avslöja sina funderingar och bekymmer. Detta menar Moore 
och Waltré (2001) är viktigt för att barn inte ska fantisera ihop sin egen verklighet. Det kan 
ofta leda till att barn själva anser att de är orsaken till sin förälders beteende. Även detta 
överensstämmer med resultatet från denna litteraturstudie. Enligt Dyregrov (1997) är det 
viktigt att hjälpa barn att förstå vad som händer när dess förälder har en depressiv period. 
Detta kan göras via skriftlig och muntlig genomgång. För yngre barn kan ett sätt att förklara 
förälderns depression vara genom lek. Moore och Waltré (2001) anser att det kan vara svårt 
för föräldrarna att berätta om depressionen för barnen. De menar att det är oerhört viktigt att 
det finns personal inom vården med erfarenhet som kan hjälpa föräldrarna med samtalet. För 
att kunna åstadkomma detta krävs det mer fokus på psykiatri i sjuksköterskans utbildning.   
 
Påverkan mentalt på barnet 
 
I resultatet visas att barn har många psykiskt krävande erfarenheter av att växa upp med en 
förälder som lider av depression. Det förekommer bland annat i form av att barn hämmas i sin 
energi och glädje. Förälderns depression gör att barnen känner sig nedstämda, orsakar sämre 
självförtroende och får en negativ självbild. Känslorna och de beteenden som framkommer i 
resultatet stämmer väl överens med hur depression hos barn beskrivs av Nilzon (1995). Där 
beskrivs känslor som sänkt stämningsläge, nedstämdhet, ilska och irritation som typiska 
symtom för depression hos barn. Även socialt beteendemässiga symtom som 
tillbakadragenhet, förlorat intresse för fritidsaktiviteter och passivitet är karaktäristiska för 



  11 
 

depression (Nilzon, 1995). I denna litteraturstudie framkommer att barn upplever sådana 
känslor då föräldern är depressiv. Nilzon (1995) skriver att barn, vars föräldrar drabbas av 
långvarig depression, ofta tenderar att själva utveckla sjukdomen. I resultatet i denna 
litteraturstudie framkommer att barn kan utveckla känslor som ilska och sorg under förälderns 
depressiva period. Känslorna beror ofta på att barnet känner övergivenhet eller avsaknad av 
kärlek (Nilzon, 1995). 
 
Atmosfären i hemmet 
 
Enligt resultatet anser barn att stämningen i hemmet ändras efter sinnesstämningen hos den 
deprimerade föräldern. Under den depressiva perioden är hemmet en betydligt osäkrare miljö 
med mycket irritation och bråk. Barn förmedlar att de inte kan slappna av hemma utan 
ständigt försöker behaga och anpassa sig till förälderns humör. Moore och Waltré (2001) 
beskriver också att stämningen i hemmet blir svårare vid depressiva perioder, vilket i sin tur 
kan leda till att barn drar sig undan från hemmet. De menar att det är viktigt att föräldern 
försöker skapa rutiner för barnet. På så sätt blir det lättare för barn att handskas med 
förälderns depression när den uppkommer eftersom det då inte blir lika stora förändringar i 
hemmamiljön. Det är också positivt om barn har fritidsaktiviteter utanför hemmet så att de 
kan få uppehåll från situationen hemma (a.a).  
 
I resultatet visas att barn till deprimerad förälder blir tvungna att växa upp snabbare. Det visas 
att barn ofta får ta hand om hushållssysslorna och samtidigt försöka ta hand om sin familj. 
Situationen hemma tvingar barn att bli mer självständiga och ansvarstagande. Brun Hansen 
(2006) menar att det bidrar till en sämre uppväxt eftersom barn behöver gå igenom alla 
livsfaser utan stress. I resultatet visas även att barn ofta lider av stor oro på grund av de 
suicidtankar den depressiva föräldern har. Detta leder till att barn har svårt att slappna av i 
hemmet och ständigt vill veta var föräldern är. På så sätt blir barnen föräldrar till sina 
föräldrar. Enligt Moore och Waltré (2001) är detta vanligt förekommande när en förälder lider 
av psykisk sjukdom. När föräldern inte orkar ta hand om vardagssysslorna är det viktigt att 
barnen inte tar på sig för mycket ansvar. Barn måste ha tid att vara just barn för att kunna 
utvecklas i sin individuella takt. 
 
Brist på närhet och uppfostran 
 
I resultatet framkommer att barn upplever sin depressiva förälders frånvaro som en krävande 
period. Detta förekommer genom att barn känner sig emotionellt utestängda och saknar fysisk 
närhet från sin depressiva förälder. Wrangsjö (1998) skriver att barn måste bli sedda och 
bekräftade av föräldern. Detta krävs för att barnets utveckling i form av känslomässig mognad 
inte ska bli påverkat negativt. Tamm (2003) menar däremot att barn till viss del kan genomgå 
en traumatisk uppväxt utan att påverkas. Barn har en skyddsmekanism som gör att de förnekar 
händelser och stänger av tankar och känslor. Trots detta menar Tamm (2003) att barn har 
förmågan att tyda sina föräldrar mycket bra. Barn kan därför trots försvarsmekanismen 
påverkas av förälderns känslor. Nilzon (1995) poängterar vikten av förälderns närhet. Att få 
primära behov som hudkontakt, närhet, värme och trygghet tillfredsställda underlättar barnets 
förmåga att bygga upp en positiv självbild. Det viktigaste för att barn ska få en trygg uppväxt 
är en god föräldrarelation där barnet får närhet till föräldern. 
 
I resultatet framkommer att föräldrar förlorar förmågan att engagera sig i barnet under den 
depressiva perioden. Apter (1997) styrker detta och menar att en deprimerad person inte orkar 
förstå och uppskatta andra människor. Av resultatet framkommer att föräldern varken 
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förmådde konversera med sitt barn eller uppmuntra och stötta sitt barn i skolarbetet. Enligt 
Riesch, Andersson och Krueger (2006) är kommunikationen mellan barn och förälder mycket 
viktig. Uteblivande av kommunikation kan leda till att barn riskerar att få hälsoproblem som 
till exempel fysisk inaktivitet och självförakt. Resultatet i litteraturstudien visar att 
vardagssysslor som att sköta sitt barns hygien är för krävande för den depressiva föräldern. 
Cullberg (1982) skriver om barnets trygghetsinbyggnad. För att barnet ska växa upp med en 
grundläggande trygghet måste föräldern tillfredsställa barnets behov av mat, skötsel, kontakt 
och kontinuitet. Samtidigt menar Cullberg att enstaka störningar i barnets behov inte tvunget 
påverkar barnets trygghet. Däremot blir barnet lidande av återkommande inkonsekvent 
uppfostran. 
 
Påverkan från utomstående 
 
Nilzon (1999) menar att barn behöver goda vänner under uppväxten för att lära sig av och 
kunna jämföra sig med en jämnårig. Det har framkommit att barn som har svårt med sociala 
kontakter under uppväxten löper en mycket större risk att drabbas av känslomässiga problem. 
I denna litteraturstudie visar resultatet att barn till deprimerade föräldrar har en blandad åsikt 
angående utomståendes påverkan. Barn kan uppleva att de inte litar på personer i sin 
omgivning. Andra barn känner att det kan vara en enorm lättnad i att ha någon som förstår 
deras situation och därmed har någon att vända sig till. Moore och Waltré (2001) anser att 
anledningen till att barn inte kan anförtro sig till andra kan vara att de har känslor av skam 
gentemot sina föräldrar. Barn vill inte ha negativ uppmärksamhet och därmed isolerar de sig 
från omgivningen. Å andra sidan visas det att stöd utifrån kan vara en stor hjälp för barn som 
lever med deprimerad förälder (Dyregrov, 1997). Enligt Moore och Waltré (2001) är det ett 
bra stöd för barn till en depressiv förälder att ha någon att tala med. De menar att det är viktigt 
att även om inte familjen är redo att berätta för alla, är det av stor vikt att barn känner några 
som är införstådda i den situation de lever med hemma. Barnen har då någon att tala med när 
föräldern inte orkar eller har förmågan. 
 

SLUTSATS 
 
I litteraturstudien framkommer det att barn till deprimerade föräldrar blir hårt drabbade i sin 
barndom. Det visar att det finns många faktorer som orsakar barns lidande. Den mest 
framträdande problematiken är att familjen ofta anser förälderns depression som en 
familjeangelägenhet. Det gör att familjen inte kontaktar psykiatrivården och därmed inte kan 
få professionellt stöd. Slutsatsen av föreliggande studie är att sjuksköterskan är av stor 
betydelse för att kunna identifiera och hjälpa depressiva föräldrar och deras barn i 
allmänvården. För att kunna öka antalet familjer som blir upptäckta krävs det en ökad 
medvetenhet och en djupare kunskap hos vårdpersonalen. För att göra detta krävs det fler 
ingående studier av barns erfarenheter av att växa upp med en depressiv förälder. Det kan i sin 
tur leda till att vården utvecklar ett system för att bättre lokalisera de familjer som behöver 
stöttning och råd. Det är också viktigt att sjuksköterskan i systemet förmedlar trygghet till 
barn så att de känner att de är i en säker miljö där de kan få hjälp med sina känslor. 
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Bilaga 1: Artikelöversikt 
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Syfte 
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Kvalitetsbedömning 
enl. Willman m.fl. (2006) 

Baik, S., & Bowers, B.J. (2006). Living with 
a mother with chronic depression: to tell or 
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Barn: ♀=3 ♂=2 
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Syftet med studien är att förstå 
uppvuxna barns upplevelser av att leva 
med en mamma som lider av 
depression. 

Individuella 
intervjuer 

 
  

Bra 

Herring, M., & Kaslow, N.J. (2002). 
Depression and attachment in families a 
child-focused perspective. USA 

Föräldrar: ♀=2 ♂=2 
20-30 år 
Barn: ♀=3 ♂=3 
5 mån-16 år  

Syftet med studien är att beskriva hur 
depression påverkar att vara förälder 
och hur depression hos barn kan 
undvikas. 

Intervju  

  
Dålig 

Meadus, R.J., & Johnson, B. (2000). The 
experience of being an adolescent child of a 
parent who has a mood disorder. Canada 

Barn: ♀=3 ♂=0 
17 år 
 

Syftet med studien är att beskriva 
upplevelsen för ungdomar av att leva 
med en förälder som har en 
förstämningssjukdom. 

Intervju  
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O’Connell, LC.K. (2008). What can we 
learn? Adult outcomes in children of 
seriously Mentally ill mothers. USA 

Barn: ♀= 35 ♂= 5 
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Focht-Birkerts, L., & Beardslee, W.R. 
(2000). A child’s experience of parental 
depression Encouraging relational resilience 
in families with affective illness. USA 

Barn: ♀=1 ♂=2 
10-12 år 

Syftet med studien är att lyssna på 
barnens upplevelser av att leva med 
föräldrarnas depression så att 
föräldrarna förstår och därmed kan få 
hjälp att ändra sitt beteende. 

Intervju  
   

Medel 

Hedman Ahlström, B., Skärsäter, I., & 
Danielson, E. (2009). Living with major 
depression experiences from families 
perspectives. Sverige 

Föräldrar: ♀=7 ♂= 2 
35-52 år 
Barn: ♀=5 ♂=4 
5-26 år 

Syftet med studien är att beskriva hur 
det är att leva med egentlig depression 
i familjen. 

Berättande 
gruppintervju 

 
  

Bra 

Ahlström, B., Skärsäter, I., & Danielsson, E. 
(2007). Major depression in a family: What 
happens and how to manage – A case study. 
Sverige 

Föräldrar: ♀=1 ♂=0 
46 år  
Barn: ♀=1 ♂=1 
11-19 år 

Syftet med studien är att beskriva vad 
som händer och hur man klarar av 
egentlig depression i familjen. 

Intervju  
  

Bra 

Skärsäter, I. (2006). Parents with first time 
major depression: perceptions of social 
support for themselves and their children. 
Sverige 

Föräldrar: ♀=13 ♂=5 
25-56 år 
Barn: ♀=15 ♂=14 
1-16 år 

Syftet med studien är att undersöka hur 
föräldrarna tycker att det sociala stödet 
fungerar för dem själva och deras barn 
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Enkäter och 
intervju 

  

Bra 
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Bilaga 4 

 
Meningsenhet 

 

 
Kondensering 

 

 
Kodning 

 
Tema 

“I did not know when I was growing up my mother was depressed. Some days she would be in 
a good mood and be happy, and other days she would be real crabby and mean… As a child I 
didn't think that was her problem. I thought that was my fault that I made her sad and 
unhappy, and I felt like I'm a bad person because I was making her feel sad. She never told me 
that wasn't my fault and she did blame me for making her sad”. (Baik & Bowers, 2006, s. 4). 

Jag visste inte att mamma var 
deprimerad. Förstod inte 
humörsvängningarna. Jag kände 
mig ansvarig för hennes symtom. 

Inte förstå 
sjukdomen 

Brist på kunskap 
och förståelse för 
förälderns 
depression 

”The whole family became inactive and nobody could manage the normal efforts of planning 
family activities. Yes, that is pretty much what my mum said before about when she feels bad, 
so I feel like I have no energy to do anything either. (A child)” (Hedman Ahlström, Skärsäter, 
& Danielson, 2009, s. 312) 

Hela familjen förlorar energi när 
mamman är deprimerad. Barnet 
orkar inte att göra någonting. 

Förlorad 
energi 

Påverkan mentalt 
på barnet 

He said Julia’s depression “affected the whole mood of the household, “that she’d been 
“irritable, and didn’t come to dinner, or hang out, or joke around.” He said, “I felt like I 
didn’t see her much, “That all of this “was weird” and “felt uncomfortable.” Focht-Birkerts & 
Beardslee, 2000, s. 425) 

Julias symtom påverkade hela 
hushållet. Hon drog sig undan och 
var nedstämd. Stämningen hemma 
var obehaglig. 

Obehaglig 
stämning i 
hemmet 

Atmosfären i 
hemmet  

“Although mothers may have been physically present in the home, participants frequently 
perceived them to be often emotionally unavailable.” (O’Connell, 2008, s. 98) 

Även fast mödrar var närvarande i 
hemmet så var de emotionellt 
frånvarande. 

Emotionellt 
frånvarande 

Brist på närhet 
och uppfostran 

“For most, they simply knew that they could not bring friends to their home as they did not 
know what kind of mood or behaviors their mother would be experiencing on any given day.” 
(O’Connell, 2008, s. 98) 

Oftast ville barn inte ta hem 
kamrater då de inte visste vilket 
humör mamman hade. 

Skämmas 
för mamma 

Påverkan från 
utomstående 
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