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Sammanfattning 
Bakgrund: Enligt Barnpsykiatri kommitténs definition av psykisk ohälsa skall symtomen pågå under 
en längre tid, hindra barnet från att fungera optimalt samt orsaka lidande. År 2013 lever så många som 
cirka 400 000 barn med en ensamstående förälder i Sverige. Syfte: Att belysa hur barn till 
ensamstående föräldrar påverkas psykiskt av sin uppväxtmiljö. Metod: För denna litteraturöversikt 
söktes vetenskapliga artiklar i databaserna CINAHL, Pubmed och PscyINFO. Slutligen inkluderades 
15 vetenskapliga artiklar varav fem med kvalitativ ansats och tio med kvantitativ ansats. 
Dessa artiklar analyserades utifrån ett deduktivt perspektiv. Huvudresultat: I resultatet framkom det 
att barn till ensamstående föräldrar utsätts för ett antal olika riskfaktorer som kan leda till psykisk 
ohälsa. Familjestrukturen har stor betydelse för ekonomin och många barn känner sig socialt 
exkluderade på grund utav sin fattigdom. Vissa specifika fördelar framträdde även inom ensamstående 
hushåll. Barn upplever en stark närhetskänsla och stor tillit till sin förälder. Diskussion: Det är tydligt 
att barnen i dessa familjestrukturer är väldigt utsatta för riskfaktorer som kan leda fram till psykisk 
ohälsa. Dessa barn behöver uppmärksammas och fångas upp i god tid av sjukvården så att de kan få 
den professionella hjälp de behöver. Slutsats: En ökad kunskap bland hälso- och sjukvårdspersonal 
om vilka barn som befinner sig i riskgrupperna för att utveckla psykisk ohälsa är nödvändig. 
Sjukvården skulle då kunna tillmötesgå dessa barn snabbare och på ett effektivare sätt och möjligen 
förhindra försämring i hälsotillståndet. 

Nyckelord: Depressiva känslor, ensamstående föräldraskap, ensamstående mammor, ensamstående 
pappor, uppfostran, vård av barn  
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Introduktion 

En utav författarna till denna litteraturöversikt är ensamstående trebarnsmor och det var 

utifrån hennes tankar, oro och kunskapstörst en önskan om att undersöka ämnet växte fram. 

Genom observationer av sina egna barn och deras vardagsproblem ville hon undersöka hur 

barn påverkas psykiskt av de olika riskfaktorer som de utsätts för i ett ensamstående hushåll. 

Under den treåriga utbildningen med tillhörande verksamhetsförlagd utbildning har ett ökat 

intresse för psykiatrisk hälsa vuxit fram hos författarna. Vid utförandet av den psykiatriska 

praktiken kom båda i kontakt med ungdomar som växt upp under svåra och instabila 

familjeförhållanden som bidragit till att de insjuknat i psykisk ohälsa. Den andre av 

författarna som inte har egen erfarenhet närde en önskan om att få större förståelse för hur 

upplevelser och händelser i barnens uppväxtmiljö samt hur familjestruktur skapar riskfaktorer 

som sedan inverkar på barnens psykiska hälsa. Båda anser att den del av utbildningen som 

avhandlade ämnet psykiatri var alltför kort och knapphändig och därför var det lämpligt att 

inrikta skrivandet mot det komplexa ämnet psykiatrisk ohälsa. 

Bakgrund   

Definition av psykisk ohälsa hos barn 

Barnpsykiatri kommitténs definition av psykisk ohälsa hos barn lyder; symtomen skall vara 

varaktiga, de ska hindra barnet/ungdomen från att fungera och utvecklas på det mest 

gynnsamma sätt samt orsaka lidande för att kunna anses som psykisk ohälsa (SOU 1998:31). 

Inom den vetenskapliga världen brukar psykisk ohälsa hos barn delas in i två huvudområden; 

nämligen internaliserande (inåtvända) och externaliserande (utåtagerande) problem. Med 

externaliserande problem menas beteenden som till exempel trots, aggressivitet, och 

impulsivitet. Internaliserande problem omfattar symtom som ångest, depression, ätstörningar, 

självskadebeteenden samt självmordsförsök (SBU 2010, s.40). 

Det finns olika definitioner på psykisk ohälsa och det på grund utav att det finns olika 

utgångspunkter. En utgångspunkt är det salutogena perspektivet där fokus ligger på de 

faktorer, som leder fram till och upprätthåller hälsa. Det motsatta perspektivet är det patogena, 

som beskriver innebörden av psykisk ohälsa och de faktorer som kan leda fram till sjukdom. 

Psykisk hälsa handlar till stor del om att människor skall uppleva sin tillvaro som 

meningsfull, att de kan utnyttja sina resurser på bästa möjliga sätt, genom att vara delaktiga i 
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samhället. Dessutom måste människor uppleva att de har en förmåga att hantera de motgångar 

som de möts av i livet.  

Problemets förekomst  

Fyra viktiga områden som påverkar välbefinnandet och den psykiska hälsan under 

uppväxtåren är; goda hemförhållanden, goda relationer i skolan och en tro på ett framtida 

framgångsrikt vuxen- och arbetsliv (Philblad & Åberg, 2011, s.13). I regeringsrapporten 

”Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – En vinst för alla” (Socialdepartementet, 

2009) betonas det att uppväxtmiljön, framförallt barns relationer till sina föräldrar, betyder 

oerhört mycket för den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. En god och 

förtroendefull relation mellan barn och föräldrar är således en skyddsfaktor. Enligt Tillgren 

(2012, s.1-2) kan brister i hemmiljön på samma sätt påverka barnens liv i en negativ riktning. 

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har ingått en överenskommelse om att 

stärka barns rättigheter inom kommuner och landsting genom att skapa möjligheter till vidare 

utbildning för personalen och ytterligare stödjande insatser till barnen. Barns situation och roll 

som patient inom hälso- och sjukvården ska kartläggas och om det visar sig nödvändigt, 

stärkas (Socialdepartementet, 2011, s. 9-10). I Sverige finns det idag cirka 400 000 barn i 

åldrarna 0-17 år som lever med en ensamstående förälder. Antalet barn som lever tillsammans 

med en ensamstående pappa har ökat från 57,000 barn år 1999 till 71,000 barn år 2006. De 

barn som växer upp med en ensamstående mamma får uppleva stora ekonomiska skillnader 

jämfört med de barn som växer upp med en ensamstående pappa. Omkring 46 procent av alla 

barn som lever med en ensamstående mamma växer upp i ett hushåll där det finns svårigheter 

med att betala löpande utgifter för mat, hyra och räkningar. Bland hushållen med en 

ensamstående pappa har 19 procent svårigheter med att betala månadsutgifterna (SCB, 2008, 

s. 4).  

En ökande nivå av skilsmässor 
I och med att vår tids samhällen lägger en tydlig emfas på valmöjligheter och frihet, är en av 

de tydliga sidoeffekterna en kraftig ökning av antalet skilsmässor. Par som genomgår en 

skilsmässa misslyckas ofta med att skydda sina barn från de psykologiska och ekonomiska 

sidoeffekter som en skilsmässa innebär (Hamburg, 1993). En stor trend världen över är den 

eskalerande nivån av skilsmässor. I så vitt skilda länder som Argentina, Kina, Irland, Italien, 

Japan, Ryssland, Sydafrika och USA skiljer sig mellan 20-50 procent av alla par (Kaslow, 

2001). Upplösning av äktenskapet är en smärtsam och svår upplevelse som är uppfylld av 

bitterhet, ilska, smärta, depression och stunder av känslomässig avtrubbning för både 
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föräldrarna och barnen. Det tar mellan 2- och 5 år innan det nödvändiga psykiska läkandet 

efter en skilsmässa är färdigt och en känsla av helhet och förmåga att gå vidare infinner sig 

hos de skilda föräldrarna (Kaslow 1995). 

Olika familjestrukturer 
Familjestrukturen vid ett barns födelse är en viktig faktor för att kunna förutse kommande 

familjeinstabilitet. Ensamstående föräldrar är mer utsatta för familjeinstabilitet än vad 

traditionella gifta par är (Craigie, 2008). En hälsosam psykisk utveckling hos barn 

förekommer troligast i en kontext där föräldrarna använder sig utav en hög nivå av värme och 

acceptans, en konsekvent uppförandekontroll, uppmuntran av individualitet och psykologisk 

autonomi. När föräldrar börjar avvika från detta ideal och blir överdrivet hårda eller brister i 

disciplinen, minskar sitt uppvisande av kärlek och känslor som ett sätt att kontrollera eller 

censurera, eller kräver emotionell och intellektuell konformitet på bekostnad av ett hälsosamt 

sätt för barnen att uttrycka sig och utforska, då ökar sannolikheten dramatiskt att barnen blir 

missanpassade (Schaefer, 1959, Maccoby & Martin, 1981). Att veta varför och i hur stor 

utsträckning familjestruktur och konflikter mellan föräldrar påverkar barns hälsa och psykiska 

tillstånd är av en självklar praktisk betydelse för föräldrar samt den sjukvårdspersonal som 

arbetar inom psykiatrisk vård och omsorg (Peterson & Hill, 1986).  

Olika familjeprocesser 
En familjeprocess som har framträtt som avgörande för att kunna förutsäga barnens 

hälsotillstånd är konflikten mellan föräldrarna. Forskare som undersöker konflikter mellan 

föräldrar antar att fientligheten mellan föräldrarna skapar en osund hemmiljö som påverkar 

barnens utvecklingsförmåga och psykiska hälsa negativt (Maccoby & Martin, 1983). Oron har 

vuxit angående effekterna av de förändrade familjestrukturerna. Hur klarar de ensamstående 

hushållen, med arbetande mammor och ibland frånvarande pappor, av att skapa en intim- och 

känslomässig uppfostran åt sina barn? Ensamstående föräldrar tenderar att försvagas i rollen 

som förälder under flera år efter uppbrottet (Hamburg, 1993). För barn i alla åldrar kan 

följden av deras föräldrars skilsmässa få långtgående och allvarliga konsekvenser om inte 

skilsmässan hanteras på ett konstruktivt och rättvist sätt och utan att uppsluka barnen i en 

kamp om deras föräldrars lojalitet (Hetherington, Bridges & Insabella, 1998). 

Under och efter en skilsmässa ska barnen få tillräcklig möjlighet att uttrycka och utvärdera 

problemen som bekymrar dem och de ska behandlas finkänsligt, eftersom de är överväldigade 

av splittringen som familjen genomgår (Wallerstein & Kelly, 1980). Konsekvenserna av en 

skilsmässa varierar beroende på det inblandade barnets ålder. Barn i åldrarna 6 till 8 år 
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reagerar med sorg, rädsla och en intensiv längtan efter försoning. Barn mellan 9 och 12 år 

reagerar ofta med öppen aggressivitet. Inom båda dessa ålderskategorier försämras barnens 

beteende både i hemmet och i skolan. Den lugna passagen genom den mellersta barndomen 

blir alltigenom påverkad och splittrad på grund utav de drastiska familjeförändringarna 

(Hamburg, 1993). Risk- och skyddsfaktorer återfinns på individnivå, inom familjen och 

skolan samt på samhällsnivå. Endast en risk- eller skyddsfaktor har en begränsad effekt. 

Förebyggande hälso- och sjukvårdsarbete grundar sig på kunskaper och insikter om dessa 

olika risk- och skyddsfaktorer (FHI, 2009, s.2). Två riskfaktorer ger en fyrfaldig riskökning 

medan fyra eller fler riskfaktorer genererar en tiofaldig ökning (Luthar, Cicchetti & Becker 

2000).  

Problemformulering 
Utvecklingen i det västerländska samhället är den att allt fler par med barn tar beslutet att 

separera och/eller skilja sig. Ökningen i Sverige har varit kraftig under det senaste decenniet. 

Allt fler barn växer upp i bräckliga familjer med en ensamstående förälder. De som drabbas 

allra svårast är barnen i dessa familjer. De riskfaktorer som barnen utsätts för är många och 

allvarliga och kan leda till psykisk ohälsa. Det i sin tur ställer höga krav på dagens hälso- och 

sjukvård. Att känna till dessa olika riskfaktorer är således avgörande för att kunna upptäcka 

och uppmärksamma problemen och för att sedan i ett senare skede sätta in de rätta åtgärderna 

för att hjälpa de utsatta barnen. Utifrån författarnas erfarenhet bör det psykiatriska 

omhändertagandet och omvårdnaden av dessa barn inom sjukvården förbättras.       

Syfte 

Syftet var att belysa om den psykiska hälsan hos barn påverkas av att de växer upp i ett 

hushåll med en ensamstående förälder. 

 

Metod 

Design 

Denna studie genomfördes av författarna som en litteraturöversikt. Vid utförandet av en 

litteraturöversikt innebär det, enligt Forsberg och Wengström (2013, s. 25- 32) att författarna 

skall söka, kritiskt granska och sammanställa de nödvändiga vetenskapliga artiklarna samt 

rapporter inom ett specifikt ämne. Det slutgiltiga målet med en systematisk litteraturöversikt 

är att framställa en helhetsbild utifrån en viss mängd fakta från tidigare genomförda studier. 

Aktuell forskning inom det valda ämnesområdet utgör informationskällan till den 
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systematiska litteraturöversikten. Vidare påtalar Friberg (2012, s.133) att vid utförandet av en 

litteraturöversikt skall författarna bearbeta den befintliga forskningen inom ett visst 

ämnesområde för att få en uppfattning om vad som har studerats samt vilka metoder och 

teoretiska utgångspunkter som använts. I en litteraturöversikt görs ingen avgränsning av val 

till antingen kvantitativa eller kvalitativa artiklar. Båda artikeltyperna kan användas men 

analysen som utförs i en litteraturöversikt är inte tillnärmelsevis lika ingående som en 

metaanalys eller en metasyntes.  

 

De vetenskapliga artiklarna som avhandlar ämnet söktes i tre databaser och inriktningen var 

främst mot psykiatrisk och sociologisk problematik. De utvalda artiklarna granskades utifrån 

Eimans’ och Carlssons’ (2003, s.16-17) bedömningsmall, analyserades med hjälp av 

färgkodning och sammanställdes sedan i form av en litteraturöversikt.  

Litteratursökning och urval 
Vetenskapliga artiklar i form av primärkällor söktes i databaserna; CINAHL (Cumulative 

Index of Nursing and Allied Health), Pubmed (Public Medline) och PsycINFO. De sökord 

som användes för att hitta relevanta artiklar var; single parenting, single mother, single father, 

parenting, economic strain, childrens well-being in single mother families, health risks, single 

parent families, poverty, the effects of single parenting on children, everyday routines, single 

male parenting. De olika sökordskombinationerna som resulterade i materialet som sedan 

användes i resultatet beskrivs utförligare i tabell 1. Två av artiklarna valdes ut genom manuell 

sökning på författarnas efternamn i PsycINFO, anledningen till detta var att de var oerhört 

svåra att hitta via endast sökord. Varför författarna inte kunde hitta dessa berodde troligtvis på 

att de exakta sökorden aldrig hittades. Tillgången till just de författarnas namn och studier 

återfanns via tidigare sökningar av vetenskapliga artiklar. 

 

Inklusionskriterier som författarna valde att använda sig utav, var att artiklarna skulle vara; 

originalartiklar, engelskspråkiga, innehålla en sammanfattning (abstract), vara granskade 

(peer reviewed), inte äldre än från och med år 2000, dock gjordes ett undantag av en artikel 

från 1998, eftersom just denna artikel ansågs vara väldigt bra och relevant till arbetet. 

Artiklarna skulle utgå från ett barnperspektiv och handla om barn som växer upp med en utav 

sina biologiska föräldrar och konsekvenserna av denna uppväxt. Ett annat inklusionskriterium 

var att artiklarna skulle omfatta barn i åldrarna 4 till 18 år. Exklusionskriterierna omfattade 

sammanställda artiklar (reviews), de artiklar som behandlade ämnet psykisk ohälsa hos barn 
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som växer upp med båda sina biologiska föräldrar och de artiklar som undersökte psykisk 

ohälsa hos barn i allmänhet.  

Tabell1: Litteratursökning 

Databas/Dat

um 

Sökord Avgränsning

ar 

Antal 

träffa

r 

Förkasta

de 

Antal 

utvald

a 

Utvalda 

för 

djupare 

granskni

ng 

Slutligen 

utvalda 

artiklar 

PsycInfo, 

130213 

Ringbäck 

Weitoft, 

2003 

 3 1* 

1** 

1*** 1 Ringbäck 

Weitoft, 

Hjern, 

Haglund 

& Rosén 

(2003).  

Pubmed, 

130213 

Child well 

being in 

single 

mother 

families 

AND 

Health 

risks 

Abstract 

available. Full 

text available. 

Publication: 5 

years  

118 10* 

80** 

28*** 1 Scharte & 

Bolte 

(2012). 

Cinahl with full 

text, 130210 

Children 

AND 

Single 

parent 

families 

AND 

Poverty 

Peer 

reviewed. 

Language: 

English 

54 10* 

20** 

24*** 2 Walker, 

Crawford 

& Taylor 

(2008). 

Samm, 

Tooding, 

Sisask, 

Aasvee & 

Värnik 

(2009). 

PsycInfo, 

130123 

The 

effects of 

single 

parenting 

on 

children 

Peer 

reviewed. 

Language: 

English. 

Humans 

2000-2013 

79 75* 4*** 3 Hilton & 

Desroche

rs (2008). 

Ringbäck 

Weitoft, 

Hjern & 

Rosén 

(2003). 

Jackson, 

Choi & 

Franke 

(2009). 

Cinahl with full 

text, 130213 

Single 

parenting 

AND 

Health 

Peer 

reviewed 

AND 

Language: 

21 9* 

5** 

7*** 1 Rots-de 

Vries, 

Van de 

Goor, 
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problems English Stronks & 

Garretse

n (2010). 

Cinahl, 130213 Single 

mothers 

AND 

Every day 

routines 

Peer 

reviewed 

AND Abstract 

available AND 

Find all my 

search terms 

1 0* 1*** 1  Koulougli

ti, Cole & 

Moskow 

(2011). 

PsycInfo, 

130214 

Single 

fathers 

And 

Childrens 

well 

being 

Peer 

reviewed 

79 77* 2*** 2 Downey, 

Ainswort

h & Dufur 

(1998). 

Choi 

(2010). 

PsycInfo, 

130214 

Psychiatri

c 

problems 

among 

children 

in single 

families 

Peer 

reviewed. 

Language: 

English AND 

Abstract 

available. 

Original 

articles AND 

From 2000 

29 27* 2*** 2 Jablonska 

& 

Lindberg 

(2007). 

Merten & 

Henry 

(2011). 

PsycInfo, 

130215 

Sex 

differenc

es AND 

Parenting 

Peer 

reviewed 

AND 

Language: 

English AND 

2010-2013 

177 176 1*** 1 Dufur, 

Hawell, 

Downey, 

Ainswort

h & 

Lapray 

(2010). 

PsycInfo, 

130215 

Deleire Peer 

reviewed 

AND Abstract 

available AND 

Original 

article AND 

From 2000   

179 178* 1*** 1 Deleire & 

Kalil 

(2002). 

* Artiklar som exkluderats efter att titeln lästs **Exkluderade artiklar efter att abstrakt lästs 
*** Artiklar som lästs i sin helhet  

 

Bearbetning och värdering av vetenskaplig kvalitet 

När litteratursökningarna inte resulterade i några nya relevanta tidskriftsartiklar valde 

författarna att börja bearbetningen med de utvalda artiklarna. En artikel valdes bort eftersom 

den inte besvarade syftet på ett korrekt sätt. Två av de utvalda artiklarna exkluderades på 

grund utav tidsbrist och två graderades till kvalitetsgrad III och exkluderades därmed, enligt 

Eimans’ och Carlssons’ (2003) kriterier, se bilaga 3 och 4 för utförlig information om de 
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vetenskapliga kriterierna. Slutligen inkluderades 15 vetenskapliga artiklar varav fem med 

kvalitativ ansats och tio med kvantitativ ansats. Tretton artiklar värderades till kvalitetsgrad I 

och två artiklar värderades till grad II. 

Etiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2006, s.73) skall etiska överväganden göras vid alla 

litteraturöversikter när urvalet görs och innan resultatet presenteras. I författarnas 

litteraturöversikt genomförde ingen etisk prövning eftersom uppsatsens resultat grundades på 

tidigare genomförda studier, där alla författare hade genomfört etiska överväganden så som 

till exempel informerat samtycke och kraven på sekretess. Målet med litteraturöversikten var 

att använda tidigare forskning och framföra den på ett förståeligt, komprimerat och 

rättvisande sätt. Författarna tog stor hänsyn till forskarnas arbete och behandlade 

ursprungsmaterialets forskningsresultat på ett lämpligt och korrekt sätt. Citaten återgavs på 

ursprungsspråket och ordagrant.  

 

Analysmetod     

Författarna inspirerades av och utgick från Granskärs’ och Höglund-Nielsens’ (2008, s.180-

182) analysmetod som har ett deduktivt perspektiv. Detta innebar att alla utvalda artiklar 

granskades och delades upp i mindre teman som sedan kunde sammanfogas om på nytt till en 

ny textmassa. De inkluderade artiklarna genomlästes noggrant för att få en djupare förståelse 

för innehållet, inte endast artiklarnas resultat utan hela artikelinnehållet. All text som ansågs 

vara viktig för att kunna besvara syftet valdes ut och översattes till svenska, därefter 

genomlästes all text ytterligare ett antal gånger. Sedan skapades flera teman, sammanlagt fem 

stycken som på olika sätt kunde besvara syftet. För att kunna särskilja och skapa struktur i 

artiklarnas resultatdel användes sex olika färgmarkeringar. Varje utvald rubrik tilldelades en 

färg och all relevant textmassa i resultatet färgkodades utifrån vilken rubrik det tillhörde. För 

ytterligare information om hur analysmetoden gick till se bilaga 2.  

 

Resultat 

 

Tabell 2, Översikt av huvudresultatet. De fem olika temana utgör huvudrubriker och de sex 

olika subtemana återges som underrubriker i resultatet. 

Tema Subtema 
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Socioekonomiska faktorer • Uppväxtförhållandenas påverkan på barns 

välmående och psykiska hälsa i ensamstående 

hushåll och parfamiljer 

• Utbildningens påverkan på förälderns engagemang, 

barnens utbildningsnivå och skolupplevelse 

Riskbeteenden • Jämförelse av riskbeteenden mellan barn i 

ensamhushåll och barn i parfamiljer 

Förälderns kön • Skillnader mellan de ensamstående mammorna och 

papporna i deras föräldraroll, föräldrakontroll och 

interaktion 

Barns upplevelser • För- och nackdelar med en uppväxt i ett 

ensamhushåll 

Psykisk ohälsa • Hälsokarakteristik hos barn till ensamstående 

föräldrar och parfamiljer 

 

Socioekonomiska faktorer   

Uppväxtförhållandenas påverkan på barns välmående och psykiska hälsa i 

ensamstående hushåll och parfamiljer     

Det framkom endast några få exempel där barnen upplevde att de blev stigmatiserade som en 

konsekvens av att de lever med en ensamstående förälder. Barnen angav att de upplevde en 

tydlig skillnad inom ekonomiska frågor vid en jämförelse med sina jämnåriga vänner. 

Finansieringsproblem påverkade konsekvent deras dagliga livsföring (Walker, Crawford & 

Taylor, 2008). En tredjedel av de ensamstående mammorna hade en hushållsinkomst som 

understeg nivån för fattigdomsstrecket. Dessutom var familjer med en ensamstående förälder 

oftare utsatta för negativa miljömässiga villkor. Det förekommer att ensamstående mammor 

har en lägre utbildningsnivå och en högre nivå av arbetslöshet vid jämförelse med parfamiljer 

(Scharte & Bolte, 2010). Det framkom att de ensamstående mammorna påverkas av det 

ekonomiska trycket och hur bristen på familjestöd begränsar deras tid med barnen och 

förvärrar deras vardagliga liv (Koulouglioti, Cole & Moskow, 2011).   
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 ”I had to go back to work full- time. It’s not an option to work part- time in my 

situation. I don’t have a man at home; I don’t have family with a lot of money. 

Sure, they gave me all the support they could in the beginning, but I can’t keep 

taking, and I wouldn’t...” (Koulouglioti et al, 2011, s.149) 

Jämfört med papporna befinner sig de ensamstående mammorna i en ofördelaktig situation 

inom många olika områden. Det framkom att barn till ensamstående pappor kan dra nytta av 

olika socioekonomiska fördelar (Dufur, Howell, Downey, Ainsworth & Lapray, 2010). De två 

viktigaste områdena, för att kunna förklara skillnaderna som uppstår mellan barn i 

ensamhushåll och barn med två sammanboende föräldrar är främst de socioekonomiska 

faktorerna och sekundärt utbildningsnivån. Generellt sätt så uppnår papporna en högre 

genomsnittlig status inom sitt yrke än vad kvinnorna gör. Dessutom har de en högre 

disponibel månadsinkomst och fler antal utbildningsår än vad de ensamstående kvinnorna har 

(Ringbäck Weitoft, Hjern & Rosén, 2004). Ensamstående mammor befinner sig i en svår och 

missgynnande familjesituation i förhållande till de ensamstående papporna, inom alla de 

undersökta socioekonomiska områdena (Downey, Ainsworth-Darnell & Dufur, 1998). 

Det framkom att det som en majoritet av ungdomarna oroade sig över var om de skulle ha råd 

att gå ut och umgås med sina vänner. Fattigdom kan ha en signifikant inverkan på många 

barns förmåga att få och behålla vänner. Detta kan direkt bidra till att de blir socialt 

exkluderade. Många barn till ensamstående är medvetna om sin fattigdom. De kan nämligen 

bidra med en detaljerad analys av deras familjs finansiella situation eftersom ekonomi ofta 

diskuteras i hemmet (Walker et al, 2008, s.433). 

“I´ve always been broke. I only get money at birthdays and Christmas, maybe Easter. Nothing 

else really. I feel poor. I just think why did my dad left?“ (Thomas, boy, 14 years, rural 

interviewee, Walker et al, 2008, s. 433). 

För det första, så kan barns livssituation och livskvalitet beskrivas utifrån socioekonomiska 

variabler och de varierade kraftigt beroende på hur barnens boende såg ut. De ensamstående 

föräldrarna var överrepresenterade inom lågutbildade yrken medan det var vanligare att vara 

medel- eller högutbildad bland männen och kvinnorna i parrelationerna. För det andra, levde 

ensamstående föräldrar oftare i stora städer och en något högre andel av dem hade en 

invandrarbakgrund. Dessutom var det dubbelt så vanligt att de ensamstående föräldrarna 

hyrde sin bostad (88 procent) snarare än ägde den jämfört med ett hushåll med två 

sammanboende föräldrar (38 procent). Slutligen var det sju gånger så vanligt att denna 
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föräldragrupp mottog socialbidrag vid en jämförelse med parfamiljer (Ringbäck Weitoft et al, 

2004).  

Den socioekonomiska situationen för barn i ensamstående hushåll ser annorlunda ut jämfört 

med den i familjer med två föräldrar. En större andel av de ensamstående föräldrarna var 

kroppsarbetare eller arbetslösa medan föräldrar i parfamiljer oftare var hög- eller 

medelutbildade icke kroppsarbetare. Det är vanligare bland barn till ensamstående att bo i 

stora städer jämfört med barnen i parfamiljer. Antalet föräldrar som levde på socialbidrag var 

sju gånger så högt 1990 inom kategorin ensamstående föräldrar än inom kategorin 

parfamiljer. Dubbelt så många av de ensamstående föräldrarna jämfört med parfamiljerna 

mottog arbetslöshetsersättning. Psykiatriska sjukdomar och alkoholberoende förekom 60 

procent oftare bland ensamstående föräldrar än inom parfamiljer (Ringbäck Weitoft, Hjern, 

Haglund & Rosén, 2003). 

Utbildningens påverkan på barns livssituation och psykiska hälsa 

Familjestrukturens påverkan på förälderns engagemang, barnens utbildningsnivå och 

skolupplevelser   

Det var vanligare bland de högutbildade mammorna än de lågutbildade mammorna att 

engagera sig och delta i aktiviteter med barnen, så som exempelvis högläsning, diskussioner 

om dagens händelser och besök på museum. De barn vars mamma engagerade sig i aktiviteter 

för att främja den kognitiva utvecklingen uppvisade bättre språkkunskaper (Jackson, Choi & 

Franke, 2009). Det var vanligare bland barn till ensamstående att endast genomföra den 

obligatoriska nioåriga grundskoleutbildningen i Sverige och i vissa fall inte genomföra hela 

utbildningen alls, jämfört med de barn som växer upp i ett hushåll med två föräldrar. Det var 

dubbelt så många barn i parfamiljer jämfört med barn till ensamstående som slutförde 

grundskoleutbildningen (Ringbäck Weitoft et al. 2004). Ungdomar som växer upp i gifta 

parfamiljer har bättre utvecklingsmässiga möjligheter än ungdomar i de allra flesta andra 

typer av ogifta familjestrukturer. Det enda undantaget är ungdomar som lever med en ogift 

ensamstående mamma, i en flergenerationsfamilj1 (Deleire & Kalil, 2002).  

 

Vidare kunde vi se att samma ofördelaktiga mönster framträdde för barnen i ensamstående 

hushåll när det kom till utbildning efter grundskolan. 

                                                           
1
 En sammanboende familj som består av flera generationer 
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Av de tillfrågade pojkarna och flickorna som levde med en ensamstående förälder på grund 

utav att den andra vårdnadshavaren avlidit, var det så många som 24 procent som endast hade 

grundskolan som sin högsta utbildningsnivå. Endast 20 procent av barnen i ensamhushåll där 

den andra vårdnadshavaren avlidit, uppnådde en högre utbildning än den nioåriga skolan. De 

barn som hade båda föräldrarna i livet med delad vårdnad uppnådde ett något bättre 

studieresultat. Av dem var det 24 procent som fortsatte sina studier på gymnasienivå 

(Ringbäck Weitoft et al. 2004). Det är inte lika stor sannolikhet att ungdomar som växer upp i 

ogifta familjestrukturer jämfört med ungdomar i gifta parfamiljer, kommer att ta examen från 

gymnasiet och sedan gå vidare till högskolestudier (Deleire & Kalil, 2002). Det framkom 

även att ungdomar i parfamiljer rapporterade en lägre frekvens av låg tillfredsställelse i skolan 

jämfört med ungdomarna i de icke intakta familjerna (Jablonska & Lindberg, 2007). 

 

Barn och ungdomar som växer upp med en ogift ensamstående mamma i ett 

flergenerationshushåll har samma förutsättningar som barn som växer upp i gifta parfamiljer 

(Deleire & Kalil, 2002). Dessa barn tar oftare examen från gymnasiet, läser troligare vidare 

vid universitet och det är även mindre sannolikt att de kommer att börja röka, dricka och göra 

en tidig sexuell debut, fast de tillhör den fattigaste av alla familjestrukturer. Den andra 

gruppen som utgör ett undantag, är ungdomar till en frånskild ensamstående förälder i en 

flergenerationsfamilj. Det är stor sannolikhet att dessa barn tar examen från gymnasiet, läser 

vidare på universitetsnivå samt undviker rökning, alkohol och sexuellt umgänge i en alltför 

tidig ålder (Deleire & Kalil, 2002). Vid en jämförelse i hade så många som 36 procent av 

barnen i familjer med två föräldrar en utbildningsnivå som bestod av 13 år. Flickor i alla 

familjekategorier uppnådde en högre utbildningsnivå vid jämförelse med pojkarna (Ringbäck 

Weitofts et al. 2004). 

Sannolikheten att inte klara av att slutföra gymnasiestudierna var konsekvent högre i alla 

grupper bland de barn som levde i ett ensamhushåll. Ungdomar till ensamstående pappor 

klarar sig lika bra som sina jämnåriga som växer upp med två gifta föräldrar, när det handlar 

om utbildningsmöjligheter. Men de uppvisar en högre nivå av beteendeproblem än vad barn i 

gifta parfamiljer gör (Deleire & Kalil 2002).  
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Riskbeteenden hos barn/ungdomar som kan föranleda psykisk ohälsa 

 
En jämförelse av riskbeteenden mellan barn i ensamhushåll och barn i parfamiljer 

Det finns ett starkt samband mellan de barn som bor i familjestrukturer där mamman lever 

med en styvfar och sannolikheten att de skall utveckla riskbeteenden. Flickor som växte upp 

med en ensamstående mamma hade en högre sannolikhet att utveckla riskbeteenden än de 

barn som lever i ett uppväxtförhållande med två föräldrar. Om den ensamstående mamman 

och barnet har en god relation till varandra, fungerar det som en skyddande faktor mot 

utvecklandet av riskbeteenden. En god relation mellan mor och dotter resulterade i en tydlig 

minskning av antalet rapporterade riskbeteenden (Merten & Henry, 2011). Ungdomar som 

växer upp i icke intakta familjer löper (ensamstående mammor, ensamstående pappor och 

föräldrar med delad vårdnad) en högre risk att börja dricka alkohol, röka och använda droger 

jämfört med de jämnåriga ungdomarna som lever i intakta familjer (Jablonska & Lindberg, 

2007). 

De ungdomar som växer upp med två föräldrar som har delad vårdnad löper en högre risk än 

sina jämnåriga med två sammanboende föräldrar att hamna i ett regelbundet användande av 

alkohol. Flickor med en ensamstående förälder löpte en dubbelt så hög risk att begå självmord 

och en tre gånger så hög risk att dö på grund utav ett alkohol- eller drogberoende jämfört med 

de flickor som levde med två föräldrar. Pojkarna löpte en fem gånger så hög risk att dö på 

grund utav alkohol- eller drogberoende, en mer än tre gånger så hög risk att dö på grund utav 

fall eller förgiftning och fyra gånger så hög risk att drabbas av dödligt yttre våld (Ringbäck 

Weitoft et al, 2003). Det finns ett tydligt samband mellan tre olika kategorier och 

riskbeteenden. Dessa tre kategorier är; ras och etnicitet, kvaliteten på mamma-dotter 

relationen och familjestruktur. Både flickor och pojkar i ensamhushåll utsattes för högre risker 

inom alla områden jämfört med barnen i parfamiljer (Merten & Henry, 2011). 

Det framkom att unga personer i ensamhushåll utsattes för en hög risk att drabbas utav 

psykiatrisk sjukdom, både under barndomen men även senare i det tidiga vuxenlivet jämfört 

med de barn som växte upp med två föräldrar (Ringbäck Weitoft et al, 2003). De ungdomar 

som lever i en familj med en ensamstående pappa löpte en betydligt högre risk att börja 

konsumera alkohol, använda droger och att uppvisa ett aggressivt beteende i jämförelse med 

deras motsvarigheter i familjer med en ensamstående mamma. Ungdomar i familjer med en 

ensamstående mamma eller pappa en högre sannolikhet att utveckla aggressiva 
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beteendeproblem än de jämnåriga ungdomarna som lever i en familj med två föräldrar 

(Jablonska & Lindberg, 2007). Mortalitetsnivån tyder på att (antalet döda personer per 100, 

000/år) barn till ensamstående föräldrar hade en högre dödlighetsrisk än de barn som har två 

föräldrar. Den ökade dödlighetsrisken bland barn till ensamstående var mer uttalad inom 

ålderskategorin 13-17 år än bland barnen i åldern 5-12 år. Den ensamstående förälderns kön 

påverkade inte sambandet mellan ensamstående föräldraskap och en högre dödlighet eller 

skador bland varken pojkar eller flickor. Familjesituationen har därmed samma betydelse som 

de socioekonomiska antagandena för att kunna förutse fall av drog- och alkoholberoende och 

självmordsförsök bland ungdomar (Ringbäck Weitoft et al. 2003).   

 

Förälderns kön och dess inverkan på barnens uppfostran 

Skillnader mellan ensamstående mammor och ensamstående pappor i deras 

föräldraroll, föräldrakontroll och interaktion med barnet 

Förälderns kön och ekonomiska svårigheter har en relativt liten total effekt på föräldraskapet 

och dessa effekter var dessutom indirekta. Att klara av rollen som förälder och att kunna 

bibehålla kontrollen som förälder hade en mycket större och mer direkt effekt på förälderns 

och barnets interaktion (Hilton & Desrochers, 2000). 

Rutiner erbjuder en unik möjlighet för mammor att främja barnens hälsa även under stor 

tidspress. Författarna påpekar att sjuksköterskor kan ingripa genom att hjälpa mammorna att 

först erkänna och sedan ta itu med sina egna behov, så som till exempel trötthet och tidsbrist, 

vilket skulle kunna göra genomförandet av rutiner lättare (Koulouglioti et al. 2011). 

Det är vanligare att barnet/barnen till separerade föräldrar lever med föräldern av samma kön, 

alltså att pojkar oftare lever i en familj med en ensamstående pappa och att flickor lever med 

en ensamstående mamma (Jablonska & Lindberg, 2007). Det synes inte finnas något samband 

mellan förälderns kön och dess effekt på uppfostran. Det som indirekt påverkades av 

förälderns kön var de ekonomiska svårigheterna, förmågan hos föräldern att klara av rollen 

som förälder och förälderns kontroll av barnets beteende. De ensamstående mammorna som 

hade en svår ekonomisk situation hade ofta även problem att klara av kraven som 

föräldrarollen innebär samt upplevde att de hade dålig föräldrakontroll. Det motsatta 

förhållandet kunde ses hos de ensamstående papporna som hade en bra ekonomi. De hade 
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nämligen få problem att klara av kraven som föräldrarollen kräver samt en känsla av att ha 

kontroll som ensamstående förälder (Hilton & Desrochers, 2000). 

Det som främst påverkade barnens livssituation var mammornas; brist på kunskap, 

tidsbegränsningar, trötthet, bristen på familjestöd samt det regelbundna pendlandet mellan 

mammans och pappans hem. Övergång mellan två hushåll och två olika stilar av 

föräldrakontroll skapar förvirrande inkonsekvenser för barnen (Koulouglioti et al. 2011). 

”The father, because once he goes over to his father’s house he has… it’s like his 

rules are totally different rules from mine rules so it’s like he’ll be like, “ I want to 

go to daddy’s house because daddy lets me do this, “ and  “ Daddy lets me eat 

this for dinner and this and that” so it’s like…. And his dad like has no rules, no 

structure, nothing. So it’s like when he goes over there on the weekends and 

comes back home it’s like I have to retrain him all over again.” (Koulouglioti et 

al. 2011, s.149). 

 

Barnens upplevelser av uppväxten 

För- och nackdelar med en uppväxt i ett ensamhushåll 

Barnen upplevde att det var normalt att ha en ensamstående förälder. Denna uppfattning 

grundades på det faktum att många av deras jämnåriga vänner och bekanta levde under 

liknande omständigheter. Att växa upp med en ensamstående förälder upplevs av många barn 

som en fördel (Walker et al, 2008).    

”If you´re a single-parent family, you must have had a rough patch somewhere so it kind of 

brings you together as a family” (Isabel, 16 years, rural interviewee, s.433).  

Äldre barn uttalade tydligt att de litade på sin ensamstående förälder som en källa till 

emotionellt stöd och säkerhet. De beskrev att den ensamstående föräldern var den första 

personen de vände sig till för; kärlek, omtanke, uppmärksamhet, försäkran och tröst. I många 

fall upplever barn till ensamstående att deras band till varandra är starkare än vad banden är 

mellan förälder och barn i parfamiljer. Utifrån barnens perspektiv var det oerhört viktigt för 

dem att få möjlighet att tillbringa kvalitetstid med den ensamstående föräldern. På så sätt kan 

relationen dem sinsemellan bibehållas och stärkas och barnen kan då dra nytta av den. I 

verkligheten är dock familjesammankomster med kvalitetstid både in frekventa och 

sporadiska (Walker et al. 2008). 
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En väldigt nära relation mellan barnet och den ensamstående föräldern även kan få negativa 

konsekvenser. Diskussioner och bråk mellan barnet och föräldern kan vara traumatiskt för 

barnet eftersom den centrala aspekten av barnets trygghet i hemmet då är skadad. Vidare har 

barnet sällan någon annan att vända sig till för omedelbart stöd och support. En del barn kan 

känna sig ansvariga att bistå sin förälder med känslomässig hjälp och stöttning. Många av de 

intervjuade barnen var tydligt det emotionella stödet till deras ensamstående förälder (Walker 

et al. 2008).  ”When she´s upset, I kind of give her emotional support. Like talk to her about 

things… (Isabel, 16 years, rural interviewee, s.433).  

Ytterligare en fördel som barnen rapporterade var att de undslapp bråk och skrik som annars 

uppstod när föräldrarna levde tillsammans. Hemmet fick en mer lugn och trygg atmosfär efter 

separationen/skilsmässan. I vissa extrema fall var fördelen att barnen undslapp fysisk 

misshandel (Walker et al. 2008). 

 

Psykisk ohälsa och långsiktiga konsekvenser 

Hälsokarakteristika hos barn till ensamstående föräldrar och parfamiljer 

Vid en jämförelse att barn/ungdomar i familjer med en ensamstående mamma var 

överrepresenterade bland de som hade svårigheter att få vänner (Jablonska & Lindberg, 

2007). Barnen till de föräldrar som upplevde och uppvisade mer stress i utövandet av 

föräldrarollen, hade oftare beteendeproblem. De barn som umgicks regelbundet med sin icke 

sammanboende pappa uppvisade mindre tendenser till sådana problem. Vikten av pappornas 

delaktighet i barnens uppväxt visade sig i studien genom sambandet att de barn som hade en 

god kontakt med sin pappa uppvisade bättre språkfärdigheter (Jackson, Choi & Franke, 2009). 

Det framkom att de barn/ungdomar som är tillfredsställda med sina familjerelationer uppmätte 

en lägre sannolikhet att utveckla depressiva känslor och självmordstankar. De pojkar som 

rapporterade att de hade en god kommunikation med sin mamma hade en lägre risk att 

drabbas av depressiva känslor vid 11-års ålder samt en lägre risk att få självmordstankar vid 

11, 13 och 15-års ålder (Samm, Tooding, Sisask, Kolves, Aasvee & Värnik, 2009). Många 

föräldrar rapporterade en högre nivå av emotionella symtom bland flickorna. En högre nivå av 

hyperaktivt beteende kunde ses hos invandrarbarn. De barn som levde i familjer som mottog 

arbetslöshetsstöd uppvisade en markant lägre nivå av hyperaktivt beteende (Rots-de Vries, 

van de Goor, Stronks & Garretsen, 2010). 
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Det framkom att pojkar som lever med en ensamstående mamma oftare var överviktiga 

jämfört med pojkarna i parfamiljerna. Vidare utvärderade ensamstående mammor oftare sina 

barns hälsa som moderat eller väldigt dålig i förhållande till parfamiljernas rapportering 

(Schartes & Bolte, 2012). Närvaron av en styvfar i familjen var associerat med en ökad risk 

för självmordstankar hos pojkar vid 11 och 13-års ålder vid en jämförelse med de barn som 

levde med båda sina biologiska föräldrar. Det var även troligare att pojkar som levde i 

ekonomiskt utsatta familjer skulle utveckla självmordstankar vid 11-års ålder (Samm et al. 

2009). Många av de pojkar och flickor som levde i hushåll med en ensamstående förälder 

befann sig i riskzonen för att senare utveckla psykiska hälsoproblem (Schartes & Boltes, 

2010). 

Samhälleliga nackdelar hade inte ett signifikant samband med depressiva symtom men 

nackdelar på familjenivå var dock signifikant associerat med en ökning av depressiva symtom 

(Merten & Henry, 2011). De flickor som var nöjda med sina familjerelationer och som hade 

lätt att kommunicera med sin mamma en lägre sannolikhet att utveckla depressiva känslor vid 

13-års ålder. Vidare kunde en god kommunikation med mamman minska risken att flickorna 

skulle utveckla självmordstankar vid 11, 13 och 15-års ålder (Samm et al. 2009). 

Sannolikheten för barn att utveckla depressiva symtom ökar om de växer upp med sin 

ensamstående mamma och en styvfar. Författarna kunde se att flickor som växer upp med en 

ensamstående mamma upplevde mer depressiva känslor/tankar än jämfört med flickor som 

levde med båda sina föräldrar (Merten & Henry, (2011), och Samm et al, 2009).  

Närvaron av en styvfar i familjen associerat med en högre risk för flickorna att utveckla 

självmordstankar inom alla tre åldersgrupper och depressiva känslor vid 13-års ålder. De 

femtonåringar som levde med en ensamstående förälder uppvisade en högre sannolikhet att 

utveckla självmordstankar än de flickor som levde med två biologiska föräldrar. I ekonomiskt 

utsatta familjer hade flickorna en högre sannolikhet att få självmordstankar vid 11-års ålder 

(Samm et al. 2009). De ungdomar som lever i familjer med en ensamstående mamma hade en 

högre risk att utveckla ångest och depressionsproblematik (Jablonska & Lindberg, 2007).  

Risken att utveckla ohälsa var högre inom de ensamstående familjerna jämfört med de i 

parfamiljerna. Det fanns ett positivt samband mellan innebörden av en ofördelaktig social 

position och en låg miljömässig kvalitet med barnens skadliga hälsotillstånd (Scharte & Bolte, 

2012). Det var mindre troligt att pojkar som rapporterade att de hade en god kommunikation 

med en äldre syster skulle utveckla självmordstankar vid 11- och 15-års ålder jämfört med de 

pojkar som hade en dålig kommunikation med sin syster. Om barnen kunde prata med sina 
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mor- och/eller farföräldrar minskade risken för dem att utveckla självmordstankar och 

depressiva känslor vid 11-års ålder. En god kommunikation med far- eller morföräldrarna 

minskade risken för flickor att utveckla självmordstankar vid 11 och 15-års ålder och de som 

hade en god kommunikation med sin äldre syster hade en lägre risk att drabbas av 

självmordstankar vid 11-års ålder (Samm et al, 2009). 

Av alla föräldrar som utvärderade sina barns svårigheter i uppgav 15.7 procent att deras barn 

generellt sätt inte hade några känslomässiga symtom, koncentrations- och uppförandeproblem 

eller svårigheter att komma överens med andra barn och/eller vuxna. Däremot rapporterade 

37.3 procent att de upplevde att deras barn hade mindre svårigheter, 34.9 procent att de hade 

definitiva problem och 12 procent av alla föräldrarna hade svåra problem med barnen inom 

något av de nämnda områdena. Tre fjärdedelar av föräldrarna indikerade att de hade haft 

problem under mer än ett år (Rots-de Vries et al. 2010).  De barn och ungdomar som växer 

upp med antingen en ensamstående mamma eller pappa löpte en högre risk att bli utsatt för 

mobbning och fysiskt våld jämfört med barn och ungdomar i familjer med två föräldrar 

(Jablonska & Lindberg, 2007). 

Barnens sociala nedsättning hade högst inverkan på inlärningen i skolan, där angav nämligen 

54 procent av föräldrarna att svårigheterna inverkade kraftigt på barnens dagliga liv. Inom de 

andra undersökta områdena angav föräldrarna att barnen hade problem att få vänner, samt att 

problemen påverkade samspelet i hemmet och fritidsaktiviteterna. Av familjerna som 

genomförde familjeformuläret hade 75 procent svårigheter inom något av dessa områden; 

föräldrakompetens hos mamman, den basala omvårdnaden och socialt nätverkande (Rots-de 

Vries et al. 2010). Det finns ett starkt samband mellan ekonomiska svårigheter och depressiva 

symtom hos mammorna. Det framkom även ett signifikant samband mellan, mammornas 

utbildnings- och inkomstnivå och deras relationskvalitet med barnens pappa, med barnens 

utveckling av kognitiva förmågor och beteendeproblem. De absolut viktigaste faktorerna som 

påverkar barns kognitiva utveckling är barnens nivå av beteendeproblem, mammans 

utbildning och hennes mängd depressiva symtom. Mammans utbildningsnivå, mammans 

metod av uppfostran, inkomst samt kvaliteten på mammans och pappans relation stor 

betydelse för barnens beteendeproblem och psykiska hälsa (Choi, 2010).  De icke 

sammanboende pappornas uppfostran är negativt och indirekt relaterat till barnens 

beteendeproblem men positivt och indirekt associerat med deras kognitiva utveckling. 

Pappans uppfostran påverkar således barnens resultat på ett indirekt sätt (Choi, 2010). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturen som arbetet baserades på söktes i tre olika databaser som författarna fann 

lämpliga. Att söka och finna relevanta artiklar till litteraturöversikten var svårare än vad 

författarna hade förutspått. Eftersom den psykiatriska ohälsan hos barn är ett så stort och brett 

område var det svårt att hitta de absolut lämpligaste artiklarna som kunde besvara syftet. En 

utav databaserna hade en mer psykologisk och sociologisk inriktning och det var nödvändigt 

att använda sig utav denna för att kunna lyckas med artikelsölningarna. För att finna 

tidsskriftsartiklarna användes Headings i CINAHL och MeSH-termer i PubMed men vissa 

sökningar var tvungna att utföras med manual sökningen på en författarens namn för att 

överhuvudtaget hitta den önskade artikeln. Det krävdes väldigt mycket arbete för att finna det 

rätta materialet som passade till det utvalda området. Enligt Forsberg och Wengström (2013, 

s.79) handlar konsten om att söka i databaser om att kunna formulera rätt typ av frågor, 

avgöra hur gamla studier som ska inkluderas, vilket språk som är aktuellt samt vilken form av 

studier som är intressanta att läsa. Den tidsmässiga avgränsningen för sökning av artiklarna 

bestämde författarna skulle vara från och med år 2000. På så sätt skulle informationen i 

resultatet bygga på nyligen genomförd forskning och det bör eftersträvas eftersom det är en 

sådan hög produktion av forskning idag. Författarna lyckades hitta en ytterst lämplig artikel 

som dock var äldre och det ansågs att kvaliteten på den uppvägde det negativa med dess ålder. 

Eftersom det engelska språket är ett världsspråk och således en stor del av all forskning 

publiceras på engelska, söktes alla artiklar på detta språk. Dock gjordes ett försök att finna 

lämpliga artiklar på franska då den ene av författarna är fransktalande, men dessa sökningar 

genererade inte några relevanta artiklar. De artiklar som handlade om psykisk ohälsa hos barn 

som växer upp med en utav sina biologiska föräldrar inkluderades och de artiklar som valdes 

bort var de som handlade om psykisk ohälsa hos barn i allmänhet. Det kan finnas en risk att 

författarna gick miste om relevant information inom ämnet eftersom det som är psykiska 

symtom eller god hälsa hos barn i allmänhet även kan gälla och inbegripa de barn som har 

psykiska symtom eller god hälsa i de ensamstående hushållen.  

Forsberg och Wengström (2013, s.57) påtalar att forskaren kan använda sig utav de två olika 

forskningsansatserna, det vill säga en blandning av både kvalitativ och kvantitativ metod för 

att få en överskådlig bild av ett fenomen. Artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats 

inkluderades för att få kunskap om de olika faktorerna som påverkar barns psykiska hälsa i 

ensamstående hushåll. Utifrån de kvalitativa artiklarna kunde vi få en djupare och mer 
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detaljrik bild av barnens upplevelser och de kvantitativa artiklarna gav oss en övergripande 

bild av problemområdet. Det kan vara en svaghet i arbetet att en så stor del av artiklarna är 

från samma land. USA ligger nämligen i framkant när det gäller forskning om psykologiska 

och sociologiska aspekter som påverkar barns psykiska hälsa. Därför är många av de utvalda 

artiklarna från USA. Av de resterande artiklarna är åtta stycken från Europa, varav tre är från 

Sverige. En styrka med arbetet är att många av de valda artiklarna har en mycket hög 

vetenskaplig kvalitet utifrån Eiman´s och Carlsson´s (2003) bedömningskriterier. 

Diskussion av huvudresultat 

Syftet med denna litteraturöversikt var att få kunskap om och belysa hur olika faktorer 

påverkar barns psykiska hälsa i ensamstående hushåll. I resultatet framträder en tydlig bild av 

att barn i ensamhushåll utsätts för fler riskfaktorer än de barn som växer upp i ett föräldrahem 

med båda sina biologiska föräldrar. En kombination av flera riskfaktorer i dessa hushåll kan 

leda fram till psykisk ohälsa bland barnen i ensamhushåll. Det finns ett antal familjebaserade 

faktorer som konsekvent har associerats med utvecklingen av en mängd olika psykologiska 

problem hos barn. Framträdande bland dessa är skilsmässa, uppenbar skilsmässokonflikt, våld 

inom familjen, barnmisshandel, försummelse av barn och dåliga uppfostringsmetoder. Att 

dessa faktorer är relaterade till barns välmående och anpassningsförmåga är väldokumenterat 

(Fauber & Long, 1991). 

Rutter (1978) har kunnat påvisa att risken att barn ska utveckla psykopatologi är större bland 

barn som utsätts för en kombination av två eller flera sådana faktorer. Alla dessa riskfaktorer 

inom familjen samverkar och har en direkt effekt på barnets funktion och hälsa. Flera 

teoretiska perspektiv har föreslagits kunna förklara processerna där familjestrukturen 

möjligtvis påverkar barnens hälsotillstånd (Amato, 1993). En av dessa förklaringar fokuserar 

på de ekonomiska svårigheter som möter ensamstående mammor och deras barn efter en 

skilsmässa. En annan förklaring fokuserar på livsstress och föräldrarnas anpassningsförmåga 

efter en skilsmässa. Detta perspektiv menar att skilsmässa är stressande för både föräldrarna 

och barnen och föräldrarnas förmåga att klara av skilsmässan är direkt relaterat till hur väl 

deras barn kan förväntas klara av sin nya livssituation (Amato & Keith, 1991). 

Amato och Sobolewski, 2004 påpekar att individer med skilda föräldrar utsätts för en ökad 

risk att utveckla psykiska problem. I huvudresultatet framkommer det tydligt vilka dessa 

riskfaktorer är. Barn i ensamstående hushåll är en socialgrupp som är väldigt ekonomisk 

sårbara (Amato, 2005). Det finns en avgrundsdjup skillnad gällande finansieringskapacitet 
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mellan de ensamstående hushållen och parhushållen. Lipman, Boyle, Dooley och Offord, 

2002 och Chase-Lansdale, Cherlin och Kiernan (1995) undersökte om det finns ett samband 

mellan familjestatus i familjer med en ensamstående mamma och barnens framtida hälsa och 

välmående. I dessa studier framkom att hushållsinkomsten är förenad med social försämring. 

Mistry, Vandewater, Huston och McLoyd (2002) tittade på sambandet mellan barns hälsa och 

familjens ekonomiska välmående. De upptäckte i sin studie att de föräldrar som lever under 

stor ekonomisk press var mindre kärleksfulla och varma i sin interaktion med sina barn än de 

icke ekonomiskt stressade föräldrarna.  

Vi anser att samhället måste ta ett stort ansvar och hjälpa denna utsatta grupp och det kan 

möjliggöras genom politiska bidragsreformer. Den ensamstående föräldern bör vara 

garanterad ett underhållsbidrag från den avvikande föräldern. Om inte dessa regler fullföljs 

borde samhället gå in och genom rättsliga påtryckningar tvinga föräldern att betala underhåll. 

På så sätt garanteras de ensamstående hushållen en ekonomisk grund att stå på. 

I resultatet framkommer det att två områden som kan förklara skillnaderna som uppstår 

mellan barn i ensamhushåll och barn i parfamiljer främst är de socioekonomiska faktorerna 

och i andra hand utbildningsnivån. Det visade sig att ensamstående föräldrar ofta har en lägre 

utbildningsnivå och en högre nivå av arbetslöshet vid jämförelse med parfamiljerna. 

Vi tror att föräldrarnas utbildningsnivå och sociala ställning har stor betydelse och kan 

fungera som en inspirationskälla för barnen att de kan klara av gymnasiestudierna och 

eventuellt läsa vidare på universitetsnivå. I den etiska koden för Svensk 

Sjuksköterskeförening, (2007, s.4) påtalas det att sjuksköterskan som en del av samhället, har 

ett ansvar att initiera och stödja åtgärder som tillgodoser, i synnerhet de svaga 

befolkningsgruppernas hälsa och sociala behov. Enligt Spencer (2005) är barns hälsa tydligt 

kopplat till materiella nackdelar snarare än till familjestruktur. Därför bör vår tids politik 

inriktas på att reducera de materiella nackdelarna hos de ensamstående hushållen. Men sämre 

materiella förutsättningar inte begränsad till enbart de ensamstående hushållen och att endast 

fokusera på åtgärder för att förbättra den ekonomiska situationen skulle vara olämpligt. Barns 

psykiska hälsa behöver uppmärksammas avsevärt mer och en bra, hjälpande åtgärd skulle 

vara att underlätta för de ensamstående föräldrarna att få tillgång till arbete. Vidare påpekar 

Llera (2008) att skiftarbete kan vara fördelaktigt för ensamstående föräldrar med barn i 

förskoleåldern, eftersom det kan tillåta större flexibilitet i arbetsschemat. 

Utbildningsdepartementet (2012) betonar att Sveriges kommuner ska sträva efter att erbjuda 

omsorg för barn under den tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det 
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behövs. Om barnomsorgen utökades skulle ensamstående föräldrar kunna förvärvsarbeta i 

större utsträckning. Vi tror att alla, både samhället och de ensamstående familjerna, skulle 

gynnas av att barnomsorgen utökas. Om den åtgärden utfördes skulle de ensamstående 

föräldrarna få mer tid och större möjligheter att ta hand om sina barn på ett bra sätt och det är 

den bästa skyddande faktorn mot psykisk ohälsa.   

Resultatet visar även en tydlig skillnad mellan de ensamstående mammornas och de 

ensamstående pappornas ekonomiska förutsättningar. De allra flesta barn med en 

ensamstående förälder växer upp med sin mamma. Idag uppnår män oftare än kvinnor en 

högre yrkesmässig status och har generellt sett en högre lön. Detta leder till, att i en majoritet 

av fallen, är de ensamstående mammornas barn kraftigt missgynnade i förhållande till de barn 

som växer upp med en ensamstående pappa. Lipman et al, (2002) påpekar att den ekonomiska 

situationen för de ensamstående papporna mer liknar den ekonomiska situationen som 

parfamiljer upplever än den de ensamstående mammorna lever i. Vi tycker att det på 2000-

talet i Sverige inte skall förekomma några löneskillnader mellan män och kvinnor inom 

samma yrke. Med en rättfärdig och korrekt lön har de ensamstående mammorna en god 

förutsättning att skapa en trygg och säker hemmiljö som motverkar psykisk ohälsa hos de 

barn som lever i dessa ensamhushåll.   

Resultatet synliggör att de barn som växer upp i ensamhushåll, i högre utsträckning än barnen 

i parfamiljer, uppvisar olika former av riskbeteenden. Det framgår att familjestrukturen 

påverkar barns psykiska hälsa i stor utsträckning. Det som kan motverka utvecklandet av 

ohälsa i dessa strukturer är en god och öppen kommunikation mellan barn och förälder. Det 

har visat sig att de döttrar som har en bra dialog med sina mammor uppvisar en lägre nivå av 

riskbeteenden, så som alkohol konsumtion, tidig sexuell debut, rökning och användande av 

droger. I studien av Barrett och Turner (2005) undersöktes om familjestrukturen påverkar hur 

ungdomar ser på droganvändning. De barn som växte upp i ett ensamstående hushåll 

rapporterade en signifikant högre nivå av drogberoende. Forskarna Aquilino och Supple 

(2001) kom till samma slutsats i sin studie. De undersökte sambandet mellan en god föräldra- 

och barnrelation under tonåren och dess påverkan på barnets psykiska hälsa och 

droganvändning. Vi tror att det skulle vara bra med en mer tydlig och rak kommunikation 

med barnens föräldrar från hälso- och sjukvårdens sida. Sjukvården får inte väja och blunda 

för svåra och kontroversiella frågor. Visa frågor måste ställas för att barnens bästa skall 

uppnås. Föräldrar behöver få veta hur de skall kommunicera med och nå fram till sina barn för 

att på så sätt minska risken att barnen hamnar i en spirar av riskbeteenden. Sjukvårdspersonal 
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kan själva informera om ett bra kommunikativt tillvägagångssätt men även hänvisa 

föräldrarna till informationsblad, litteratur och i svårare fall samtalsterapi, med kurator, 

psykiatrisjuksköterska eller psykolog. 

I resultatet framkom det att pojkar och flickor som växer upp med en styvfar samt pojkar och 

flickor som växer upp med en ensamstående förälder löper en högre risk att utveckla 

självmordstankar än barnen i gifta parfamiljer (Manning och Lamb, 2003).  

Vi anser att det är av stor betydelse för sjukvården att känna till vilka barn som befinner sig i 

riskgrupperna för att utveckla ångestproblematik, depressioner och i värsta fall 

självmordstankar. Om sjukvårdspersonalen får en ökad kunskap om dessa utsatta grupper kan 

de vara mer lyhörda och observanta och på så sätt upptäcka de barn som befinner sig i 

riskzonerna. Utan denna socialpsykologiska kunskap finns det en stor risk att dessa barn 

förbises och det i långa loppet kan det få ödesdigra konsekvenser för barnen. Om barnens 

psykiska ohälsa upptäcks på ett tidigt stadium kan resurser sättas in på rätt sätt och förhindra 

att de försämras i sitt tillstånd.  

 

Vi anser även att det finns ett behov av framtida forskning för att få förståelse för den ökade 

risken av negativa hälsokonsekvenser bland barn och ungdomar som lever i ensamhushåll. 

Vidare skulle undervisningen om psykisk ohälsa i stort och specifikt om barn kunna utökas 

inom grundutbildningen för sjuksköterskor. En ökad kunskap och medvetenhet bland 

sjuksköterskor skulle kunna ha en förebyggande effekt mot psykisk ohälsa bland barn i vårt 

samhälle.  

 

Slutsats  

Barn och ungdomar som växer upp med endast en biologisk förälder behöver 

uppmärksammas från olika håll i samhället. Det finns en skillnad mellan barns psykiska hälsa 

beroende på vilken familjestruktur barnet växer upp i. Det framkommer att det blir en 

ackumulering av många olika psykiska problem hos dessa barn och ungdomar; så som 

negativa beteendestörningar, ångestproblematik, depression, ätstörningar och 

självmordstankar. Undervisning om psykisk ohälsa hos barn till ensamstående föräldrar till 

sjuksköterskor under den grundläggande utbildningen skulle vara till hjälp i det förebyggande 

arbetet mot psykisk ohälsa i vårt framtida samhälle. Ytterligare forskning behövs för att 

vägleda sjuksköterskor om hur de kan upptäcka barnen som befinner sig i riskzonen och 

hjälpa dem i tid. Politiker, landsting, kommuner och skolverket bör lägga ner mer tid, 
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uppmärksamhet och åtgärder på de barn och ungdomar som befinner sig i denna utsatta grupp. 

De barn som växer upp i ensamhushåll upplever också många fördelar med att leva med en 

ensamstående förälder. Banden av närhet och kärlek mellan barn och förälder blir mycket 

starka. Sjuksköterskor och andra vuxna som kommer i kontakt med barn till ensamstående bör 

förstärka det positiva i familjesituationen. 
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Choi, K-J. 
2010. 
USA. 
 

Nonresident 
Fathers´ 
Parenting, 
Family 
Processes, and 
Children´s 
Development 
in Urban, Poor, 
Single-Mother 
Families. 
JSTOR: Social 
Service 
Review. 
 

Undersöker 
förhållandet 
mellan icke 
sammanboend
e fäders 
uppfostran och 
barns 
beteende- och 
kognitiva 
utveckling i 
familjer med 
en 
ensamstående 
mor med låg 
inkomst. 
 

Använder data 
från en tidigare 
studie (FFCW) 
där 4898 
familjer deltog. 
Författarna 
använde sig av 
1373 familjer 
från den första 
studien. 
Intervjuer med 
mammorna 
utfördes vid 
barnets födelse, 
vid 1- och 3-års 
ålder. 
 

Faderns 
uppfostran har 
en indirekt 
påverkan. 
Faderns 
uppfostran är 
negativt 
förknippad med 
barnets 
beteendeproble
m genom 
påverkan på 
mammans 
uppfostring.   
 

Grad 
1 
 
 
 
 
44 
poäng 
 
 
 
93.61
% 
 
 
 

Deleire, T 
& Kalil, A. 
2002. 
USA. 
 

Good things 
come in threes: 
single-parent 
multigeneratio
nal family 
structure and 
adolescent 
adjustment. 
Demography. 
 

Undersöka 
antalet och 
karakteristiken 
hos de barn 
som lever i 
flergenerations
- familjer och 
hur det 
påverkar 
tonåringars 
anpassnings-
förmåga. 
 

Använder data 
från en 
longitudinell 
studie där 11213 
ungdomar 
deltog. Frågorna 
handlade om 
utbildning, 
beteende, 
demografi och 
kognitiva 
förmågor. Tre 
uppföljnings-
studier med två 
års intervall. 
 

Ungdomar i 
familjer med en 
styvförälder 
slutför mer 
sällan gymnasiet 
och läser i 
mindre 
utsträckning på 
högskola. De 
dricker, röker 
och gör en 
tidigare sexuell 
debut. 
 

Grad 
1 
 
 
 
 
41 
poäng 
 
 
 
87.23
% 

Downey, 
D., 
Ainsworth-
Darnell, J 
& Dufur, 
M. 1998. 
USA. 
 

Sex of Parent 
and Children´s 
Well-Being in 
Single-Parent 
Households. 
Journal of 
Marriage and 
Family. 
 

Att jämföra 
hälsan hos 
barn som bor i 
ett hushåll med 
en 
ensamstående 
mor, med de 
som bor med 
en 
ensamstående 
far. 
 

Använde sig av 
en nationell 
longitudinell 
studie. Insamlad 
1988 i en två 
stegs process, 
stratifierat urval. 
Information om 
24 000 barn i 
åttonde klass. 
 

Endast få 
skillnader 
mellan 
ungdomar som 
uppfostras av en 
mor eller en far 
i fråga om 
självuppfattning 
och 
relationskvalitet. 
 

Grad 
1 
 
 
 
42 
poäng 
 
 
89.36
% 

Dufur et al. 
(2010) 

Sex 
Differences in 

Att undersöka 
skillnaderna 

Använde 
information från 

Resultatet 
överensstämmer 

Grad I 
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USA Parenting 
Behaviours in 
Single-
Mothers and 
Single-Father-
Households 

mellan olika 
föräldrastilar 
utifrån kön, så 
som attityder, 
uppfostrings-
metoder, 
aktiviteter med 
barnen och 
involvering I 
skolan.  

en longitudinell 
studie från 
1998-1999. Data 
omfattade 
21 260 
förskolebarn 
som 
framkommit 
genom ett 
nationellt 
representativt 
urval. Fakta 
lämnades av 
föräldrarna och 
lärarna. 

med det 
strukturella 
perspektivet 
som säger att 
föräldrar av 
båda könen 
anpassar sig 
efter 
livssituationen 
och blir mer lika 
varandra när de 
måste klara av 
all 
barnuppfostran 
själv. 

 
 
 
 
42 
poäng 
 
 
 
 
89.36
% 

Hilton, J & 
Desrochers
, S. 2000. 
England. 
 

The Influence 
of Economic 
Strain, Coping 
with Roles, 
and Parental 
Control on the 
Parenting of 
Custodial 
Single Mothers 
and Custodial 
Single Fathers. 
Journal of 
Divorce and 
Remarriage. 
 

Att utveckla 
och testa en 
konceptuell 
modell, 
baserad på 
mikrostrukture
ll teori. 
Undersöka hur 
kön, ekonomi, 
rollen som 
förälder och 
förälderns 
kontroll 
påverkar 
beteendet hos 
föräldrarna. 
 

Kvalitativ studie 
som bestod av 
30 singel 
mammor och 30 
singel pappor 
med vårdnaden 
om minst ett 
barn i åldern 6-
10 år. 
Standardiserade 
frågeformulär 
besvarades 
under 2 timmar i 
deltagarens hem. 
 

Ekonomiska 
svårigheter 
bidrog till 
försämrade roll-
coping strategier 
och förlust av 
föräldrakontroll. 
Detta påverkade 
sedan barnens 
uppfostran och 
välmående.  
 

Grad 
II 
 
 
 37 
poäng   
 
 
 
78.72
% 
 
 

Jablonska 
& 
Lindberg, 
2007. 
Sverige. 

Risk 
behaviours, 
victimisation 
and mental 
distress among 
adolescents in 
different 
family 
structures. Soc 
Psychiatry 
Psychiatr 
Epidemiol. 

Undersöka 
riskbeteenden, 
mobbning och 
psykisk 
påverkan hos 
ungdomar i 
olika familje-
strukturer 
genom 
användandet 
av subgrupper 
bland 
ensamstående 
föräldrar. 

Urvalet bestod 
av 15 428 
niondeklassare 
från alla 
kommunala och 
privata skolor i 
Stockholms län. 
Riskbeteenden 
omfattar 
rökning, 
alkohol-
konsumption & 
droger. Vid 
mätning av 
psykisk 
påverkan 
användes YSR*-
formuläret.  

Ungdomar som 
växer upp med 
en 
ensamstående 
mamma eller 
pappa har en 
högre 
sannolikhet att 
utveckla 
riskbeteenden, 
bli mobbade och 
utveckla psykisk 
ohälsa jämfört 
med sina 
jämnåriga som 
växer upp med 
två föräldrar.  

Grad I 
 
 
 
 
 
40 
poäng 
 
 
 
 
 
85.1% 
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Jackson, 
A., Choi, J-
K & 
Franke, T. 
2009. 
USA. 
 

Poor Single 
Mothers with 
Young 
Children: 
Mastery, 
Relations with 
Nonresident 
Fathers, and 
Child 
Outcomes. 
National 
Association of 
Social 
Workers.  
 

Undersöka 
effekten av 
mammornas 
socioekonomis
ka 
förhållanden 
och 
familjeprocess
er och sedan 
jämföra med 
barnens 
beteendeproble
m och 
språkutvecklin
g. 
 

Intervjuer med 
100 singel 
mammor som 
antingen hade 
fått eller fick 
bidrag och deras 
barn. 
Slumpmässigt 
urval av 
mammorna. 
Intervjuer vid 
två skilda 
tillfällen i 
deltagarens hem. 
 

Mammor med 
en hög 
utbildning 
arbetade mer 
och hade en 
högre inkomst. 
Fanns ett 
samband mellan 
hög inkomst och 
ökad kontroll. 
Positivt 
samband mellan 
kontroll och 
föräldrarnas 
relation till 
varandra. 
 

Grad 
1 
 
 
 
 
 
38 
poäng 
 
 
 
 
80.85
% 

Koulouglio
ti, C., Cole, 
R & 
Moskow, 
M. 2011. 
USA. 
 

Single 
Mothers` 
Views of 
Young 
Children`s 
Everyday 
Routines: A 
Focus Group 
Study. Journal 
of Community 
Health 
Nursing. 
 

Undersöka 
upplevelserna 
och 
perspektiven 
hos singel 
mammor till 
barn i 3-5-
årsåldern. Hur 
ser deras 
dagliga rutiner 
ut och vilka 
utmaningar 
relaterade till 
samhället 
möter de? 
 

Kvalitativ 
forskningsdesig
n med 4 fokus 
grupper. 12 
mammor deltog 
i studien. Alla 
var över 18-år, 
ensamstående 
och 
engelsktalande. 
7 mammor var 
afro-amerikaner 
och 5 var 
kaukasier. 
 

Mammorna 
strävade efter 
rutiner och 
logiken bakom 
deras handlande 
var att de 
upplevde 
tillfredsställelse 
när de visste att 
de hade fullföljt 
sin roll som 
förälder. Rutiner 
förknippas med 
bra 
föräldraskap. 
 

Grad 
1 
 
 
 
 
 
39 
poäng 
 
 
 
 
81.25
% 

Merten & 
Henry, 
2011. 
USA. 

Family 
Structure, 
Mother-
Daughter 
Relationship 
Quality, Race 
and Ethnicity, 
and Adolescent 
Girls’ Health 
Risks. Journal 
of Divorce & 
Remarriage. 

Att undersöka 
om 
familjestruktur
, kvaliteten på 
mamma-dotter 
relationen, ras 
& etnicitet har 
ett samband 
med 
brådmogna 
ungdomars 
utveckling och 
depressiva 
symtom.  

En nationell 
representativ 
studie om 
ungdomar. Både 
flickor och deras 
mammor blev 
intervjuade i 
hemmet, frågor 
om hälsa och 
livsstil ställdes. 
Urvalet bestod 
av 20 745 
flickor i åldrarna 
11 till 18 år. 

Ett högre 
samband 
framkom mellan 
riskbeteenden 
och depressiva 
symtom hos 
flickor som 
växte upp i 
ensam-stående 
hushåll eller 
med en 
biologisk 
förälder och en 
styv-förälder 
jämfört med de 
barn som lever 
med båda sina 

Grad I 
 
 
 
 
44 
poäng 
 
 
 
 
 
 
93.62
% 
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biologiska 
föräldrar. 

Ringbäck 
Weitoft, 
G., Hjern, 
A., 
Haglund, B 
& Rosén, 
M 2004. 
Sverige. 
 

Mortality, 
severe 
morbidity, and 
injury in 
children living 
with single 
parents in 
Sweden: a 
population-
based study. 
Lancet. 

Att undersöka 
skillnader i 
dödlighet, 
sjuklighet och 
skador mellan 
barn som bor i 
hushåll med en 
ensamstående 
förälder och 
barn som bor 
med två 
föräldrar. 

En 
populationsbaser
ad studie mellan 
åren 1991-1998 
samt 1991-1999 
för 65 085 barn 
till 
ensamstående 
föräldrar och 
921 257 barn till 
två föräldrar. 
Bedömning av 
relativ risk med 
Poisson 
regression. 

Barn till 
ensamstående 
visade en ökad 
risk för psykisk 
sjukdom, 
skador, 
beroende & 
självmordsförsö
k eller 
självmord. 

Grad 
II 
 
 
 
 
 
34 
poäng 
 
 
 
72.34
% 

Ringbäck 
Weitoft, 
G., Hjern, 
A & 
Rosén, M. 
2003. 
Sverige. 
 

School´s out! 
Why earlier 
among 
children of 
lone parent? 
 

Analysera 
utbildningsniv
å hos 24-25- 
åringar till 
ensamstående 
föräldrar och 
jämföra med 
barn uppväxta 
hos två 
biologiska 
föräldrar. Öka 
förståelsen 
bakom 
faktorerna till 
låg 
utbildningsniv
å. 
 

Nationellt 
register där fakta 
om sociala, 
ekonomiska och 
hälsoförhållande
n var 
tillgängliga. 
Undersökningar 
gjordes först 
1985 och sedan 
1990. Ett 
hushåll 
definierades och 
barnen blev 
indelade i 3 
olika kategorier. 
 

Hushåll med en 
ensamstående 
förälder var 
överrepresentera
de bland 
outbildade 
kroppsarbetare 
och i hushåll 
med två 
föräldrar var de 
oftare högre 
utbildade och 
icke-
kroppsarbetande
. 
 

Grad 
1 
 
 
 
 
 
44 
poäng 
 
 
 
 
 
93.61
% 

Rots-de 
Vries, C., 
van de 
Goor, I., 
Stronks, K 
& 
Garretsen, 
H. 2010. 
Holland. 
 

Psychosocial 
child 
adjustment and 
family 
functioning in 
families 
reached with 
an assertive 
outreach 
intervention. 
Scandinavian 
Journal of 
Sciences. 
 

Skapa en 
större och mer 
detaljerad 
förståelse för 
målgruppen. 
Finns för lite 
kunskap om 
specifika 
karakteristika, 
då empiriska 
studier om 
dessa grupper 
sällan utförs.  
 

Deltagarna var 
familjer som 
haft kontakt med 
barn 
hälsovården 
under 1 års tid. 
116 familjer 
deltog. Två 
frågeformulär 
användes, de 
handlade om 
barnens 
psykosociala 
problem och 
familjefunktione

En majoritet av 
familjerna 
bestod av singel 
mammor med 
ett genomsnitt 
på tre barn. Mer 
än hälften av 
familjerna var 
invandrare. De 
flesta 
föräldrarna var 
arbetslösa och 
familjerna levde 
på socialbidrag. 
 

Grad 
1 
 
 
 
 
 
45 
poäng 
 
 
 
93.75
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n. 
 

Samm, A., 
Tooding, 
L-M., 
Sisask, M., 
Kolves., 
Aasvee, K 
& Värnik, 
A. 2010. 
Estland. 
 

Suicidal 
thoughts and 
depressive 
feelings 
amongst 
Estonian 
schoolchildren: 
effect of 
family 
relationship 
and family 
structure. Eur 
Child Adolesc 
Psychiatry. 
 

Att undersöka 
skolbarns 
depressiva 
känslor och 
självmordstank
ar baserat på 
kön och ålder 
relaterat till 
familjesituatio
n, 
familjestruktur
, 
kommunikatio
n inom 
familjen samt 
ekonomi. 
 

Tvärsnittsstudie 
inom skolan 
genomfördes 
åren 2005-2006. 
Slumpmässigt 
urval och 
anonyma 
frågeformulär 
användes. 
Dataanalys med 
SPSS15.0. 
Logistik 
regressions 
metod användes 
för jämförelse. 
 

Totalt 
rapporterade 40 
% av barnen att 
de var 
deprimerade och 
hade 
självmordstanka
r. En hög andel 
av barnen i 
Estland mår 
psykiskt dåligt. 
Äldre pojkar 
och flickor 
upplevde oftare 
depressiva 
känslor. 
 

Grad 
1  
 
 
 
 
 
38 
poäng  
 
 
 
 
80.85
% 

Scharte, M 
& Bolte, G. 
2012. 
Tyskland. 
 

Increased 
health risks of 
children with 
single mothers: 
the impact of 
socio-
economic and 
environmental 
factors. 
European 
Journal of 
Public Health. 
 

Att analysera 
påverkan av 
både 
socioekonomis
ka och 
miljömässiga 
faktorer i 
samband med 
ensamstående 
föräldraskap 
och skadlig 
effekt på barns 
hälsa i 
Tyskland. 
 

Pågick mellan 
åren 2004-2007 
i Tyskland. 
Utfördes i tre 
stads- och tre 
landskapsområd
en. 
Dataanalysen 
innehöll 17218 
barn och 
frågeformulär 
användes för 
insamling av 
information. 
 

Författarna 
kunde visa på 
ökade 
hälsorisker för 
barn till 
ensamstående 
jämfört med 
barn som levde 
med båda sina 
föräldrar.  
 

Grad 
1  
 
 
 
 
 
43 
poäng 
 
 
 
95.74
% 

Walker, J., 
Crawford, 
K & 
Taylor, F. 
2008. 
England. 
 

Listening to 
children: 
gaining a 
perspective  
of the 
experiences of 
poverty and 
social 
exclusion from 
children and 
young people 
of single-
parent 
families. Healt 
and Social 
Care in the 

Att aktualisera 
barn och 
ungdomars 
åsikter och 
upplevelser av 
att bo i ett 
ensamstående 
hushåll och 
hur de 
påverkas av att 
vara en del av 
en sådan 
familj. 
 

En jämförande 
kvalitativ 
forsknings 
design användes 
för att förstå 
barnens åsikter, 
attityder och 
motivation. 
Individuella 
intervjuer där 
frågorna var 
halv-
strukturerade.   
 

Fattigdom 
påverkar vissa 
barns hälsa på 
ett negativt sätt. 
Tidsbrist 
uppstår när 
föräldern ska 
hinna med både 
arbete och 
omvårdnad av 
barnen. 
Ensamstående 
har svårt att 
hinna ägna tid 
och omtanke åt 
sina barn. 

Grad 
1 
 
 
 
 
 
39  
poäng 
 
 
 
 
84.58
% 
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Community.  
 

*YSR = Youth Self Report 

Bilaga 2 Tabell 3: Översikt av analysmetod. Några exempel på hur analysen 

genomfördes. 

Författare, 
Årtal, 
Land 

Huvudresultat 
 
 

Underrubrik 
Subtema 

Rubrik/Tema 

Choi, J-K. 
(2010) 
USA 

Icke sammanboende pappors 
uppfostran är indirekt associerat 
med barns beteendeproblem & 
kognitiva utveckling. Resultatet 
tyder även på att det uppskattade 
sambandet förs vidare via 
mammans uppfostran.  

Ekonomiska problem 
har ett samband 
mammans utveckling 
av depression. 
Mammans utbildning, 
inkomst & relation till 
barnets far har en 
påverkan på barnets 
kognitiva utveckling. 
Pappans uppfostran har 
ett negativt & indirekt 
samband med barnets 
beteendeproblem. 

Det finns ett 
indirekt 
samband mellan 
delad vårdnad & 
beteendeproble
m & mental 
utveckling hos 
barn. 

Deleire & 
Kalil 
(2002) 
USA 
 
 

Barn som växer upp med två 
föräldrar vid 14-års ålder uppvisade 
bättre resultat än barn i alla andra 
familjestrukturer, med två 
undantag. Barn som växer upp med 
en ogift mamma i ett 
flergenerationshushåll har bättre 
förutsättningar och barn till skilda 
mammor i flergenerations-hushåll 
har samma förutsättningar, som 
barn med två föräldrar. 
 

Bättre ekonomiska & 
utvecklingsmässiga 
förutsättningar för barn 
till gifta föräldrar än 
andra familjestrukturer.  

De socio-
ekonomiska 
faktorerna har 
en negativ 
inverkar på 
barns psykiska 
hälsa i ensam-
stående hushåll.  

Hilton & 
Desrochers 
(2000) 
England 

En låg inkomst bland ensamstående 
mammor minskar kvaliteten på 
föräldraskapet genom dess negativa 
effekter på ekonomin, 
föräldrarollen och 
föräldrakontrollen. Fattigdom har 
en indirekt negativ effekt på 
föräldraskapet. Försämrade coping 
strategier och förlorad 
föräldrakontroll leder till sämre 
barnuppfostran. 

Förälderns kön hade 
ingen betydelse på 
föräldraskapet. 
Indirekta effekter på 
uppfostran hade 
ekonomi, förälderns 
förmåga att klara av 
roller & 
föräldrakontrollen av 
barns beteende.  

Indirekta 
skillnader 
mellan 
ensamstående 
mammors och 
ensamstående 
pappors 
uppfostrings-
metoder finns & 
påverkar barnen 
på olika sätt.   
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Jackson et 
al. (2009) 
USA 

En högre nivå av utbildning hos 
den ensamstående föräldern bidrar 
till ett ökat engagemang för barnen 
samt en bättre uppfostran av 
barnen. 

Samband mellan hög 
utbildningsnivå och god 
barnuppfostran. 
 
Hög nivå av 
föräldrastress ökar 
risken att barn utvecklar 
beteende-problem. Ex, 
trots och aggressivitet. 
 
En engagerad förälder 
är positivt för barns 
kognitiva förmåga och 
minskar risken för 
beteendeproblem. 

Socio-
ekonomiska 
faktorer 
påverkar barns 
psykiska 
välbefinnande. 

 
Konsekvensen 
kan bli att barn 
utvecklar 
beteende-
problem, en 
form av psykisk 
ohälsa. 

    
Ringbäck 
Weitoft et 
al. (2003) 
Sverige 

Barn som växer upp med endast en 
förälder under minst en 
femårsperiod under tonåren 
uppvisar en lägre nivå av utbildning 
vid 24-25 års ålder än barn som 
växt upp med två föräldrar. 

De ensamstående 
föräldrarna var oftare 
lågutbildade & arbetade 
inom yrken med låg 
inkomst.  
 
Barn till ensamstående 
bor oftare i städer & det 
är vanligt att de lever i 
en hyrbostad i 
förhållande till barn 
med två föräldrar. 
 
Barn till ensamstående 
läser oftare, än barn 
med två föräldrar, 
endast den nioåriga 
grundskoleutbildningen
.  

Förälderns nivå 
av utbildning & 
inkomst 
påverkar 
barnens 
psykiska hälsa 
negativt. 
 
Det kan vara en 
nackdel att växa 
upp i storstads-
områden & en 
hyrd bostad 
skapar kanske 
inte samma 
trygghetskänsla 
som en bostad 
som familjen 
äger.  
 
En kort 
utbildning 
minskar chansen 
att komma i 
sysselsättning. 
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Rots-de 
Vries et al. 
(2010) 
Nederländ
erna 
 

Bräckliga familjer utsätts för en 
mängd risker & olika svårigheter. 
Däribland ett ofullständigt socialt 
nätverk & dåligt föräldraskap. Barn 
i dessa familjer lider oftare av 
psykosociala problem. Det finns ett 
behov av att förbättra tillgången till 
vård för dessa familjer. 
 

Föräldrarna 
rapporterade en högre 
nivå av känslomässiga 
problem hos flickor. Av 
föräldrarna 
rapporterade 75 % att 
barnen hade 
koncentrations- eller 
känslomässiga problem. 
 

Barn till 
ensamstående 
föräldrar har 
oftare 
känslomässiga, 
koncentrations- 
och 
beteendeproble
m. Samt 
svårigheter att 
komma överens 
med andra. 

    
Samm et 
al. (2010) 
Estland 

God kommunikation med föräldern 
minskar risken för självmordstankar 
inom alla åldersgrupper. Ungdomar 
som var tillfredsställda med sina 
familjerelationer hade en lägre 
frekvens av depression & 
självmordstankar. 

Riskfaktorer: Uppväxt 
med en styvförälder 
leder till ökad risk att 
utveckla depression. 
Fattigdom leder till en 
ökad nivå av 
självmordstankar hos 
både flickor & pojkar. 
Skyddsfaktorer: En 
bra kommunikation & 
upplevelse av 
tillfredsställelse 
minskar risken att 
utveckla depression & 
självmordstankar. 

Familje-
strukturens 
påverkan på 
barns psykiska 
hälsa. 
 
Ekonomins 
påverkan på 
barns psykiska 
hälsa. 
 
God 
kommunikation 
& upplevelse av 
tillfredsställelse 
är bra för barns 
psykiska hälsa. 
 
 

Scharte & 
Bolte 
(2012) 
Tyskland 

Barn till ensamstående mammor 
uppvisade en högre risk att utveckla 
sämre hälsostatus, psykologiska 
problem, övervikt och astma. 

Ensamstående mammor 
hade en lägre 
utbildningsnivå & var 
oftare arbetslösa. En 
tredjedel av dem levde i 
fattigdom. 
Pojkar & flickor som 
växer upp med en 
ensamstående mamma 
löper en högre risk att 
utveckla psykisk 
ohälsa. 

Vissa socio-
ekonomiska 
faktorer inverkar 
negativt på 
barnens 
psykiska hälsa i 
ensamstående 
hushåll. 

Walker et 
al. (2008) 
England 

De positiva fördelarna med att växa 
upp i en ensamstående familj 
diskuteras & tidsbrist är en viktig 
fråga. Barn & tonåringar är 
medvetna om sin fattigdom & hur 
det påverkar förmågan att skapa 

Riskfaktorer: 
Tidsbrist, starka band, 
oro & ångest för 
pengar, diskussioner & 
gräl kan upplevas som 
traumatiskt, 

Stort ansvar, oro 
& ångest samt 
tidsbrist kan 
leda till psykisk 
ohälsa hos barn 
till 
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vänner, fritidsaktiviteter & 
semester. 

känslomässigt stöd till 
föräldern.  
 
Skyddsfaktorer: Stor 
tillit, starka band, ingen 
fortsättning avj 
upprepade bråk mellan 
föräldrarna, bra rutiner 
& stabilitet. 

ensamstående. 
 
Starka band, en 
stor tillitskänsla, 
lugn hemmiljö 
samt väl 
fungerande 
rutiner är kan 
bidra till en god 
psykisk hälsa 
hos barn till 
ensamstående. 
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