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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka vilka copingstrategier barn till missbrukande föräldrar 

använder sig av för att hantera detta missbruk. En kvalitativ ansats och metod har använts för 

att besvara syftet. Datainsamlingen gjordes genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

med sex socialarbetare med yrkeserfarenhet av att möta barn till missbrukande föräldrar. 

Materialet analyserades tematiskt och därefter applicerades Lazarus och Folkmans (1984) 

teori om coping på resultaten. Studiens slutsats är att barn har olika typer av copingstrategier 

för att hantera sina föräldrars missbruk och att copingstrategierna skiljer sig åt beroende på 

barnens ålder och kön. 

 

 

Nyckelord: Copingstrategi, Coping, Missbruk, Barn, Föräldrar 

 

 

 

Abstract 

The purpose of the study is to investigate the coping strategies that children use when dealing 

with their parents' addiction. A qualitative approach and method was used to answer the 

purpose. The collection of data was acquired through qualitative semi-structured interviews 

with six social workers with professional experience of meeting children with addicted 

parents. The material was thematically analyzed and then the theory of coping by Lazarus 

and Folkman (1984) was applied on the results. The conclusion of the study is that the 

children have different types of coping strategies when dealing with their parents' abuse. The 

coping strategies differ based on age and gender of the children. 

 

 

Keywords: Coping strategy, Coping, Addiction, Children, Parents 
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Förord 
 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till våra närstående och vänner som stöttat oss 

under arbetets gång. Vid stundvis tveksamhet har ert stöd motiverat oss att tro på vår egen 

förmåga. Tack till er som också korrekturläst och bidragit med synpunkter. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Anders Hurtig för hans stöd och vägledning under studiens 

genomförande. 

 

Vi vill även tacka varandra för ett gott samarbete i en mycket lärorik process. Förutom oss 

själva vill vi tacka kamrater på socionomprogrammet för utbyte av stöd och idéer. 

 

Slutligen vill vi rikta ett extra stort tack till alla kloka socialarbetare som ställt upp på 

intervjuer. Era tankar och kunskaper har varit mycket värdefulla i denna studie.  
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1. Bakgrund 
Missbruk av narkotika och alkohol kan leda till medicinska skador för den enskilde samt 

skadliga effekter för samhället (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). 

Missbruket kan även medföra konsekvenser för den enskildes närmsta krets. Missbruk inom 

familjer får konsekvenser för barn och unga då de riskerar att fara illa i vardagen och att drabbas 

av problem senare i livet (Socialstyrelsen, 2012). De indirekta skador som barn ofta får av 

föräldrars missbruk kan vara fattigdom, utanförskap, och brist i omsorg samt stöd och tillsyn. 

Skadorna får långsiktiga följder för barnets nuvarande och framtida liv, lycka, hälsa och 

samhällsposition (Holmia, Itääpusto & Ilva, 2011). Barnen mår ofta dåligt och upplever ångest, 

skam, utanförskap, oro, osäkerhet och rädsla på grund av att föräldern dricker eller brukar 

narkotika. Andra konsekvenser av förälderns missbruk kan vara att barnen utsätts för 

försummelse, hot, våld och förnedring och en del av barnen utvecklar ett eget missbruk 

(Alexanderson & Näsman, 2015). 

 I en rapport av Socialstyrelsens (2009) betonas vikten av att barn till missbrukande 

föräldrar får det stöd de behöver. Problematiken kring barn som inte får det stöd det behöver i 

sin uppväxt diskuteras samt bristen på kunskap om antalet barn som lever med en eller flera 

missbrukande föräldrar. Återkommande nämns problemet att den missbrukande föräldern kan 

ha en bristande omsorgsförmåga gällande kärlek och omsorg samt lyhördhet till barnen. 

Socialtjänstens ansvar är att uppmärksamma nätverket kring de som missbrukar, undersöka om 

någon påverkas negativt av missbruket och erbjuda hjälp och stöd (Socialstyrelsen, 2009). 

 Flera artiklar lyfter avsaknaden av barnperspektiv i forskning kring barn till missbrukande 

föräldrar. Bland annat Järvinen (2015) skriver att barns röster sällan lyfts. Även Bancroft och 

Wilson (2007) beskriver att forskningen brister kring barnens röst som sällan lyfts. I en studie 

gjord av Holmia m.fl. (2011) förekommer mönstret igen då det pekas på att barn inom 

samhällsvetenskapen ofta studeras som passiva offer (Holmila, m.fl., 2011). Det finns viss 

forskning där barnens agerande och tankar kring föräldrars missbruksproblem sätts i fokus 

(Adamson & Templeton, 2012; Holmila, m.fl., 2011; Werner & Malterud, 2016). 

 Hur barn hanterar sin förälders missbruk kan analyseras utifrån begreppet coping.  Lazarus 

och Folkman (1984) beskriver coping som en process genom vilken individen söker hantera de 

krav som finns från omgivningen som bedöms som stressande samt de känslor som kraven 

skapar hos individen (Lazarus & Folkman, 1984). Denna studie syftar till att undersöka vilka 

copingstrategier som barn till missbrukande föräldrar använder sig av för att hantera sina 

föräldrars missbruk. 
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2. Syfte och frågeställningar 
I detta avsnitt kommer studiens syfte och frågeställningar att presenteras och motiveras utifrån 

relevansen för socialt arbete. 

2.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka copingstrategier som barn till missbrukande 

föräldrar använder sig av för att hantera sina föräldrars missbruk. 

2.2 Frågeställningar 

Syftet bryts ner i tre frågeställningar för att kunna undersöka om det finns olika sorters 

copingstrategier och hur dessa kan kopplas till olika faktorer hos barn: 

1. Vilka olika typer av copingstrategier går att urskilja hos barn till missbrukande föräldrar? 

2. Hur skiljer sig copingstrategierna åt beroende på ålder hos dessa barn? 

3. Hur skiljer sig copingstrategierna åt beroende på kön hos dessa barn? 

2.3 Motivering och relevans 

I denna studie undersöks alltså hur barn hanterar sina föräldrars missbruk och vilka olika sorters 

copingstrategier som barn därför utvecklar. Studien avser också att undersöka vilken betydelse 

faktorer som ålder och kön har för vilka copingstrategier barn utvecklar.  

 Syftet och frågeställningarna är relevanta för socialt arbete eftersom ämnet rör missbruk, 

ett socialt problem som ofta drabbar barn som professionella inom socialt arbete möter. Det är 

även relevant för socialt arbete eftersom det att ökar medvetenheten kring barns aktörskap. För 

att besvara syftet intervjuades socialarbetare om deras upplevelser av copingstrategier hos barn 

till missbrukande föräldrar. 
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3. Tidigare forskning  
I detta avsnitt kommer tidigare forskning inom området barn till missbrukande föräldrar att 

presenteras. Därefter följer en motivering av den egna studien utifrån kunskapsläget. 

3.1 Barn påverkas negativt av föräldrars missbruk 

Det finns en rad studier och rapporter som visar att barn påverkas negativt av föräldrars 

missbrukande. Rossow, Felix, Keating och McCambridges (2016) genomgång av en stor 

mängd vetenskapliga artiklar visade att nästan två av tre publikationer pekar på ett statistiskt 

samband mellan föräldrars drickande och skador hos barnet (Rossow, Felix, Keating & 

McCambridge, 2016). 

  Holmila m.fl. (2011) beskriver i sin finska studie vilka men som barn kan få av att deras 

föräldrar dricker alkohol. Resultatet visade att barn i åldern 12–13 år själva ofta beskrev att de 

ofta var rädda när föräldrarna bråkade i samband med drickandet och föräldrarna beskrevs som 

opålitliga och otillräckliga i sin omsorg. Barn som var 14 år och äldre beskrev i större 

utsträckning hur föräldrarnas drickande bland annat orsakade problem i vänskapsrelationer, 

sömnproblem samt ökat ansvar för hushållsarbete. Större delen av skadorna var indirekta 

konsekvenser av missbruket, exempelvis fattigdom, dålig status, utanförskap, brister i 

omsorgen och minskat stöd och tillsyn. Forskarna menar att alla dessa skador får långsiktiga 

följder för barnets nuvarande och framtida liv, lycka, hälsa och samhällsposition (Holmila, 

m.fl., 2011). 

 I en studie av Bancroft och Wilson (2007) framkom att barn riskerar att fara illa på grund 

av föräldrars missbruk. Bland annat rörde det sig om försummelse, skada på psykisk utveckling 

och anknytning samt understimulering hos de yngsta barnen i åldrarna 0–3. Barn i åldrarna 3–

4 hade ökad risk för att utsättas för faror samt att utveckla ångest och koncentrationssvårigheter. 

Resultaten visade vidare att barnen vid 5–9 års ålder skiljde sig åt i riskbeteenden beroende på 

kön, med ett antisocialt beteende bland pojkar och ett mer tillbakadraget beteende hos flickor. 

Barnen i 10–14-årsåldern visade på ett ökat intresse för att själva bruka alkohol och droger 

(Bancroft & Wilson, 2007). 

 I Krolls (2004) genomgång av sju brittiska och amerikanska vetenskapliga artiklar om barn 

och unga till missbrukande föräldrar, framkom att det inom dessa familjer ofta förekommer 

omvända roller i relationen barn–förälder där barnet snarare tar hand om sin förälder än tvärtom 

(Kroll, 2004). I en studie av Werner och Malterud (2016) intervjuades norska vuxna barn till 

missbrukare om deras erfarenheter av de svårigheter som uppstått i vardagen på grund av 
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föräldrars alkoholproblem. Resultatet visade att barnen ofta tog på sig ett stort ansvar i familjen. 

Det kunde handla om att barnen övervakade sina familjemedlemmar eller att de hade en 

medlande roll mellan familjemedlemmar som bråkade. Barnen underströk att de kände sig 

påtvingade en slags vuxenroll (Werner & Malterud, 2016). 

 I Alexanderson och Näsmans (2015) rapport sammanfattas vad som framkommit i ett 

samverkansprojekt mellan Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet. I projektet 

intervjuades 30 svenska barn och ungdomar med erfarenhet av att ha missbrukande föräldrar. 

I resultatet framkom att barnen ofta mådde dåligt på grund av förälderns missbruk, vilket kunde 

uttrycka sig i ångest, skam, utanförskap, oro, osäkerhet och rädsla. Barnen påverkades även 

negativt genom försummelse, hot, våld och förnedring och det förekom även eget missbruk hos 

vissa av barnen (Alexanderson & Näsman, 2015). 

3.2. Barn som aktörer och användare av olika copingstrategier 

I en artikel av Holmila m.fl. (2011) beskrivs en utveckling i barnforskning av att allt mer se 

barn som “aktiva agenter i sina egna liv”. Författarna menar dock att det inte är lika vanligt att 

fokusera på barns egna förmågor och resurser i barnforskningen som rör de barn som lever 

under svåra förhållanden, vilket inkluderar barn som har missbrukande föräldrar. Forskarna 

menar här att barn inom samhällsvetenskapen generellt sett ses som passiva offer (Holmila, 

m.fl., 2011). Däremot ser vi att barnperspektivet lyfts och att barn ses som aktörer i forskning 

inriktad mot utsatta barns copingstrategier. 

 Holmila m.fl. (2011) beskriver att barn till alkoholmissbrukande föräldrar utvecklar olika 

strategier för att hantera sådant som de utsätts för eller lever med. De olika typer av strategier 

som de fann hos barn till alkoholmissbrukande föräldrar var problemfokuserade strategier, 

uppfattningsfokuserande (“perception-focused”) strategier, emotionsfokuserade strategier och 

strategier i form av socialt stöd. Dessa fyra strategier kan antingen vara närmande eller 

undvikande (Holmila, m.fl., 2011). 

3.2.1 Problemfokuserade strategier  

Holmila m.fl. (2011) menar att problemfokuserade strategier oftast tenderar att vara 

undvikande i sin karaktär. Det kan röra sig om att barnet går iväg, går till sitt rum, sover eller 

går ut. Författarna menar här att detta kan kopplas till en känsla av maktlöshet, men att det 

också kan vara ett sätt för barnet att inte påverkas lika mycket av missbruket (Holmila, m.fl., 

2011). Även i Adamson och Templetons genomgång (2012) av stödet till barn och unga med 
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alkoholmissbrukande föräldrar framkom en undvikande problemfokuserad copingstrategi hos 

barnen. Yngre barn i åldrarna 8–12 år ritade eller skrev om hur de hanterade sina föräldrars 

alkoholmissbruk. Barnens berättelser visade här att de ofta flyr från jobbiga situationer till 

säkrare platser (Adamson & Templeton, 2012). Även i Alexanderson och Näsmans (2015) 

rapport beskrivs hur barn på liknande sätt undviker sina föräldrar när de missbrukar 

(Alexanderson & Näsman, 2015). 

 Holmila, m.fl. (2011) anger som närmande problemfokuserade strategi att kontakta 

myndigheter eller konfrontera föräldern (Holmila, m.fl., 2011). Även Alexanderson och 

Näsman (2015) beskriver hur barn ibland uppmanar sina föräldrar att sluta med missbruket 

(Alexanderson & Näsman, 2015). Holmila, m.fl. (2011) nämner även att barn själva kan bruka 

alkohol, droger och tobak som ett sätt att undersöka hur det känns (Holmila, m.fl., 2011). 

3.2.2 Inåtfokuserade strategier 

Enligt Holmila, m.fl. (2011) kan uppfattningsfokuserande undvikande strategier hos barn vara 

att meditera, tänka positiva tankar och inte fokusera så mycket på missbruket. 

Uppfattningsfokuserade närmande strategier kan t.ex. handla om att skriva om och aktivt 

fundera kring missbruket för att försöka förstå sig på det. Uppfattningsfokuserande undvikande 

strategier kan vara att fokusera på annat än missbruket och tänka positiva tankar (Holmila, 

m.fl., 2011). Även Alexanderson och Näsman (2015) kunde i sin rapport se hur barn mentalt 

förnekar problemen som finns och “stänger av” eller att de försöker tänka positivt 

(Alexanderson & Näsman, 2015). Holmila m.fl. (2011) redogör vidare för att 

emotionsfokuserade undvikande strategier kan vara att skriva om sina känslor eller gråta. 

Emotionsfokuserade närmande strategier kan vara att fantisera eller äta sötsaker (Holmila, 

m.fl., 2011). 

3.2.3 Strategier gentemot omgivningen 

Några undvikande socialt stöd-strategier som Holmila m.fl. (2011) fann hos barn var att inte 

berätta för andra om sina problem, utan att prata med sina gosedjur i stället (Holmila, m.fl., 

2011). Även vissa barn i Werner och Malteruds (2016) studie gjorde allt för att dölja missbruket 

för utomstående och låtsas som om de tillhörde en normalfungerande familj (Werner & och 

Malterud, 2016). Några närmande socialt stöd-strategier som Holmila m.fl. (2011) fann var att 

barnen söker stöd hos syskon, andra släktingar eller vänner. Det visade sig att de äldsta barnen 

i studien mer frekvent sökte stöd på internet. Det var vanligare att de äldsta barnen sökte hjälp 
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utanför familjen och författarna reflekterar kring att det kan bero på att de vid äldre ålder inte 

är lika beroende av sina föräldrar (Holmila, m.fl., 2011). 

3.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning inom området barn till missbrukande föräldrar visar att barnen ofta far illa. 

Det kan handla om att de utsätts för försummelse, dålig tillsyn och andra brister i omsorgen. 

Det kan även handla om att barn på grund av missbruket hamnar i fattigdom och utanförskap i 

samhället. Barnet får sömnproblem, ångest och koncentrationssvårigheter. Det förekommer 

även att barn tar hand om sina föräldrar. 

 Forskning visar vidare att barn utvecklar olika slags copingstrategier för att hantera 

missbruket. Copingstrategierna kan vara att undvika sin förälder genom att ta sig till säkrare 

platser. Det kan även handla om att kontakta myndigheter och konfrontera föräldern. Vissa 

barn börjar själva använda alkohol och narkotika. Vissa barn försöker att tänka på annat än 

missbruket eller försöker tänka positivt. Andra reflekterar kring missbruket, medan andra 

copingstrategier kan vara att skriva om sina känslor och gråta. Många barn väljer att inte berätta 

för andra om sina problem och låtsas som om allt är normalt. Vissa barn söker stöd hos syskon 

och andra i omgivningen eller hos människor på internet. 

3.4 Motivering av studien utifrån kunskapsläget 

Utifrån sammanställningen av det aktuella kunskapsläget ovan kan konstateras att det redan 

finns en rad studier och rapporter inom området barn till missbrukande föräldrar. Det finns 

dock anledning att ytterligare undersöka problemområdet för att få en bredare förståelse för 

fenomenet. Med denna uppsats är förhoppningen att kunna bidra med ännu fler berättelser om 

hur barn till missbrukande föräldrar hanterar sin vardag. Vidare konstateras att den aktuella 

forskning som finns inom problemområdet ofta utgår från internationella vetenskapliga studier 

och rapporter. Alexanderson och Näsmans (2015) rapport om föräldraskap och missbruk 

handlar om svenska barn och föräldrar, vilket utökar kunskapsläget något avseende barn till 

missbrukande föräldrar i en svensk kontext. Det kan dock vara till fördel att undersöka detta 

vidare i Sverige, vilket denna studie gör. 

 Forskning inom området utgår ofta från enkätstudier och intervjuer med barn och föräldrar, 

vilket skiljer sig från den valda populationen och metoden i studien. I metodavsnittet (avsnitt 

6) redogörs val av population; socialarbetare som i sitt arbete möter barn till missbrukande 

föräldrar. Förhoppningen är att intervjuer med professionella socialarbetare om vad de tolkar 
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in hos barnen som de möter i sitt professionella arbete, kan ge mer kunskap om vad vuxna 

och/eller representanter för myndigheter ser hos barn och hur pass lyhörda de är. Mer om detta 

i metoddiskussionen (avsnitt 6.5) samt i diskussionsavsnittet (avsnitt 9.5 och 9.6). 
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4. Centrala begrepp 
För att underlätta för läsaren och förståelsen av olika begrepp redogörs i detta avsnitt för 

centrala begrepp som används i denna studie. Syftet med detta är att nå ett samförstånd i 

definitionerna. Begreppen som presenteras är missbruk, barn, förälder och copingstrategi. 

 

Missbruk 

Missbruk definieras av Nationalencyklopedin som okontrollerad eller överdriven användning 

av exempelvis substanser med euforiserande effekter. Det kan röra sig om bruk av alkohol, 

narkotika och läkemedel (Nationalencyklopedin). 

 

Barn 

Alla människor under 18 år är barn enligt 1 kap. 2 § 3 st. Socialtjänstlagen. I denna studie 

definieras därför barn som personer i åldern 0–17 år. 

 

Förälder 

Med förälder avses i denna studie en person som är vårdnadshavare och/eller biologisk förälder 

samt styvförälder. 

 

Copingstrategi 

I avsnittet Tidigare forskning (3) används ofta begreppet strategi istället för copingstrategi. I 

denna uppsats används begreppet copingstrategi som bygger på begreppet coping. Coping 

beskrivs av Lazarus och Folkman som en process genom vilken individen försöker hantera de 

krav som finns från omgivningen som bedöms som stressande samt de känslor som kraven 

skapar hos individen (Lazarus & Folkman, 1984). 

 I denna uppsats tolkas begreppet copingstrategi som tankar eller handlingar hos en person 

som används för att hantera jobbiga omständigheter. Ett exempel på jobbiga omständigheter 

kan vara att som barn leva med missbrukande föräldrar. Copingdefinitionen kommer att 

utvecklas i kommande avsnitt (5). 
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5. Teoretisk tolkningsram 
I detta avsnitt presenteras studiens tolkningsram som utgår från det psykologiska begreppet 

coping. Lazarus och Folkmans (1984) definition och teori om coping används som 

utgångspunkt. Avsnittet avslutas med en motivering av teorivalet. 

5.1 Stress och bedömning 

För att läsaren ska förstå coping behövs en förståelse för begreppen stress och bedömning 

(appraisal). Lazarus och Folkman (1984) definierar stress som: “Cognitive-relational theory 

defines stress as a particular relationship between the person and the environment that is 

appraised by the person as taxing or exceeding his or her resources and endangering his or 

her well-being.” (Lazarus & Folkman, 1984:19). Vi översätter detta som att stress är det 

förhållande mellan individ och miljö som individen bedömer överskrider hans eller hennes 

resurser och äventyrar hans eller hennes välbefinnande. Individen gör alltså en egen 

bedömning av situationen och om den är stressande och bedömningen kan ske medvetet eller 

omedvetet. Utifrån detta avgörs vilken copingstrategi individen använder sig av (Lazarus & 

Folkman, 1984). 

5.2 Definition av copingbegreppet 

Lazarus och Folkmans (1984) definition av coping är: “...constantly changing cognitive and 

behavioral efforts to manage specific external and/or internal demands that are appraised as 

taxing or exceeding the resources of the person.” (Lazarus & Folkman, 1984:141). Vi 

översätter definitionen av coping som ständigt föränderliga kognitiva och beteendemässiga 

ansträngningar som används för att hantera specifika externa och/eller interna krav som 

bedöms som svåra eller som överstiger en persons resurser. Annorlunda uttryckt beskrivs 

coping som en process genom vilken individen söker hantera de krav som finns från 

omgivningen som bedöms som stressande samt de känslor som kraven skapar hos individen 

(Lazarus & Folkman, 1984). 

5.2.1 Coping som process 

Lazarus och Folkmans (1984) definition av coping tar hänsyn till att det är en process eftersom 

coping ses som något ständigt föränderligt, till skillnad från den traditionella synen på coping 

där coping kopplas till egenskaper hos personer. I stället för att fokusera på vad en individ 

vanligtvis gör, brukar göra eller bör göra innebär det processorienterade synsättet på coping att 
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det är vad en person faktiskt tänker eller gör. I detta processorienterade perspektiv läggs fokus 

också på att tankar och agerande alltid kan sättas i ett specifikt sammanhang. Det 

processorienterade förhållningssättet lägger även tonvikt vid att coping är föränderligt eftersom 

olika typer av copingstrategier används vid olika tillfällen. Att copingstrategier är föränderliga 

är beroende av individens värderingar och omvärderingar av omgivningen (Lazarus & 

Folkman, 1984). 

 

5.2.2 Lyckade eller mindre lyckade strategier? 
Lazarus och Folkmans (1984) definition av coping som ansträngningar att hantera något 

innebär att en copingstrategi kan vara sådant en person tänker eller gör oavsett om 

copingstrategin är framgångsrik eller inte (Lazarus & Folkman, 1984). Lazarus och Folkman 

(1984) markerar att definitionen av coping måste inkludera ansträngningar att hantera stressiga 

krav oavsett vilket resultat ansträngningarna får och att ”...no one strategy is considered 

inherently better than any other.” (Lazarus & Folkman, 1984:134). Det kan översättas som att 

ingen strategi i sig kan anses vara bättre än någon annan. Författarna menar i stället att 

effektiviteten hos en strategi tycks bero på dess effekter i varje sammanhang samt på vilka 

långsiktiga effekter den får (Lazarus & Folkman, 1984). 

5.2.3 Automatiska och ansträngande reaktioner 

I Lazarus och Folkmans (1984) definition av coping menar de att coping uppstår på grund av 

krav som upplevs som krävande eller överstiger en persons resurser. Därför förutsätts att 

coping uppkommer när psykologisk stress föreligger. Coping kan därmed inte ses som 

automatiserade anpassade beteenden (Lazarus & Folkman, 1984). Lazarus och Folkmans 

distinktion mellan automatiska och ansträngande reaktioner pekar på att automatiska reaktioner 

inte kan räknas som coping, till skillnad från de ansträngande. Från början kan en persons 

reaktioner vara ansträngande, för att efter ett tag, om de återupprepas, bli automatiska. Ett 

exempel som tas upp är bilkörning, där den nyblivne föraren måste utsätta sig för trafikens alla 

krav och från början använder sig av ansträngande reaktioner, men successivt utvecklar 

automatiska (Lazarus & Folkman, 1984). 

5.3 Emotions- och problemfokuserad coping 

Lazarus och Folkman (1984) gör en distinktion mellan två olika typer av coping: 

problemfokuserad och emotionsfokuserad coping. Emotionsfokuserad coping är vanligare att 
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använda sig av när en individ bedömer att en svår situation inte är påverkbar, medan 

problemfokuserad coping är vanligare när en individ bedömer den som påverkbar (Lazarus & 

Folkman, 1984). 

5.3.1 Emotionsfokuserad coping 

Emotionsfokuserad coping beskrivs av Lazarus och Folkman (1984) som kognitiva processer 

vars syfte är att minska emotionell ångest hos en person. Några emotionsfokuserade typer av 

copingstrategier är undvikande, minimering, distansering, selektiv uppmärksamhet, positiva 

jämförelser och positivt tänkande. Med emotionsfokuserad coping kan individen försöka att 

hålla hoppet uppe, vara positiv, att bete sig som om saker inte spelar någon roll, att förneka det 

som är jobbigt etc. En person kan således genom att kognitivt omvärdera sin situation minska 

ångesten utan att behöva försöka kontrollera eller förändra det som skapar ångest. Individen 

justerar således sina egna emotionella spänningar för att hantera stressen – eller annorlunda 

formulerat, individen omformulerar betydelsen av den ångestfyllda situationen (Lazarus & 

Folkman, 1984). 

5.3.2 Problemfokuserad coping 

Lazarus och Folkman (1984) menar att med problemfokuserad coping avses att hantera stress 

genom att försöka finna lösningar i miljön omkring individen. Denna form av coping kan 

innebära att man exempelvis definierar problem och skattar olika handlingsalternativ. 

Problemfokuserade copingstrategier tenderar att vara problemlösande eftersom 

copingprocessen då är inriktad mot omgivningen – exempelvis när en individ försöker definiera 

ett problem, hitta alternativa lösningar, välja mellan dem och agera. Problemfokuserade 

copingstrategier kan dock även riktas inåt (Lazarus & Folkman, 1984). Lazarus och Folkman 

(1984) utvecklar denna indelning av problemfokuserad coping genom att hänvisa till Kahn, 

Wolfe, Quinn, Snoek och Rosenthal (1964) som menar att omgivnings inriktade 

problemorienterade strategier handlar om att förändra exempelvis omgivningens krav, resurser 

och förfaranden. Medan strategier som inriktas mot det egna jaget mer handlar om motivation 

och kognitiva förändringar, exempelvis att utveckla nya förmågor, beteenden eller förfaranden 

hos sig själv (Lazarus & Folkman, 1984). 

5.3.3 Förhållandet mellan emotionsfokuserad och problemfokuserad coping 

Lazarus och Folkman (1984) menar att emotionsfokuserad och problemfokuserad coping 

påverkar varandra och att de både kan förstärka samt hämma varandra. Författarna beskriver 
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ett exempel där en form av coping förstärker en annan; en person får ångest innan hon ska hålla 

ett föredrag. Hon reglerar ångesten genom att djupandas och trösta sig själv. Hon kan därefter 

lättare öva på vad hon ska säga vilket leder till att framförandet görs bättre (Lazarus & 

Folkman, 1984). Scenariot kan tolkas som att personen reducerar ångest med den 

emotionsfokuserade copingstrategin att tänka positivt. Därefter försöker personen påverka det 

som är ångestframkallande, i detta fall föredraget, genom att öva. Övandet är således den 

problemfokuserade copingstrategin. Lazarus och Folkman (1984) beskriver även ett exempel 

där en copingform hämmar en annan: För att hantera ångesten av sin sjukdom försöker en 

person att samla på sig information om sjukdomen, men detta innebär att personen blir mer 

osäker och känner allt mer ångest. På grund av denna onda spiral av informationssamlande 

kommer personen inte att använda sig av undvikande copingstrategier trots att de egentligen 

varit ångestreducerande (Lazarus & Folkman, 1984). 

5.4 Motivering av teorival 

Valet av teori i denna uppsats har gjorts med utgångspunkt från studiens syfte och 

frågeställningar. Syftet med studien är att undersöka vilka copingstrategier som barn till 

missbrukande föräldrar använder sig av för att hantera föräldrarnas missbruk. I tidigare avsnitt 

har det redogjorts för att forskningsresultat inom området visar att barn till missbrukande 

föräldrar på grund av missbruket ofta lever under svåra förhållanden. Det framkommer att de 

utvecklar olika strategier för att hantera sin situation. Enligt Lazarus och Folkman (1984) är 

coping en process genom vilken individen söker hantera de krav som finns från omgivningen 

som bedöms som stressande samt de känslor som kraven skapar hos individen (Lazarus & 

Folkman, 1984). Vi tänker oss att de krav som finns från omgivningen kan vara att ett barn 

utsätts för stress på grund av att en förälder missbrukar och att känslorna kan vara ångest som 

barnet förknippar missbruket med. Därför är teorivalet nära kopplat till studiens syfte. 
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6. Metod 
I detta avsnitt kommer olika överväganden och tillvägagångssätt avseende studiens metodval 

att redovisas. Avsnittet behandlar metod, population, urvalsförfarande, insamlande av empiri 

och analysmetod. Därefter följer en metoddiskussion avseende studiens validitet och 

reliabilitet, reflektioner kring val av metoder, urval, intervjuguide samt intervjuer. Metoderna 

beskrivs i relation till studiens syfte och till Brymans (2011) metodbok eftersom den behandlar 

flertalet metoder och vad som karakteriserar dem. 

6.1 Forskningsmetod 

Studiens syfte var centralt för valet av forskningsmetod. För att besvara syftet gjordes valet att 

använda metoden kvalitativa intervjuer. Bryman (2011) menar på att kvalitativa 

undersökningar dels är en empirisk syn på jämförelse mellan teori och praktik samt en 

kunskapsteoretisk byggsten som handlar om vikten av förståelse av verkligheten baserat på en 

viss tolkning. Detta innebär att forskaren använder en teori och jämför den med vad som 

framkommer i intervjuer. Bryman beskriver att med kvalitativa intervjuer nås en djupare insikt 

och förståelse för fenomenet samt en kontextuell förståelse, jämfört med vad som nås med en 

kvantitativ studie som ofta syftar till begrepp som siffror och statistik (Bryman, 2011). För att 

nå en djupare förståelse för barns copingstrategier valdes därför att genomföra kvalitativa 

intervjuer. 

 Designen som valdes var en tvärsnittsdesign, vilket Bryman (2011) beskriver som en 

vanlig design inom kvalitativa studier där semistrukturerade intervjuer är vanligt 

förekommande. Bryman hänvisar till en studie som beskriver att forskaren vid tvärsnittsdesign 

avser att undersöka vad som kan påverka något och vad som skapar påverkan (Beardsworth & 

Keil, 1992, ref. Bryman, 2011). Denna design valdes eftersom studiens syfte är att undersöka 

vilka copingstrategier barn har och hur det kommer sig att de utvecklar dem samt vilka faktorer 

som eventuellt påverkar vilken copingstrategi som väljs. 

6.2 Population och urval 

Den valda populationen var gruppen socialarbetare med erfarenhet av att i sitt arbete möta barn 

till missbrukande föräldrar, vilket även var urvalskriteriet. Populationen valdes ut via 

målinriktat urval, vilket enligt Bryman (2011) är när forskaren väljer ut intervjupersoner som 

är relevanta för studien (Bryman, 2011). För att nå intervjupersonerna publicerades ett 
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informationsbrev (se Bilaga 2. Informationsbrev) i två diskussionsgrupper på Facebook riktade 

till socionomer. Tre personer från den ena gruppen meddelande sitt intresse, men ingen från 

den andra. En förfrågan skickades även tillsammans med informationsbrevet till en biträdande 

enhetschef på Barn- och ungdomsenheten i en mindre kommun i Stockholm, dock utan resultat. 

En person som vi studenter har kännedom om att tillhöra målgruppen tillfrågades också och 

tilldelades informationsbrevet. Personen tackade ja till att delta och kontaktade i sin tur tidigare 

kollegor för att informera dem om studien. Inga svar kom från personens tidigare kollegor. 

Även tre organisationer kontaktades, samtliga arbetar bland annat med barn till missbrukande 

föräldrar; en kommunal organisation, en stiftelse och en förening. De kontaktades genom 

varsitt e-postmeddelande med bifogat informationsbrev. Från den kommunala organisationen 

ställde en person upp på intervju. En person från stiftelsen deltog i intervju. Föreningen tackade 

nej till medverkan på grund av tidsbrist. 

 Intervjupersonerna bodde i olika delar av Sverige och hade olika yrkeserfarenheter, men 

samtliga hade minst fyra års erfarenhet av arbeten där de ofta möter barn till missbrukande 

föräldrar. Tre av deltagarna jobbade eller hade tidigare jobbat som socialsekreterare vid 

socialtjänstens barn- och ungdomsenhet. En hade erfarenhet av att jobba på HVB-hem. Bland 

intervjupersonerna hade en erfarenhet av arbete inom en stiftelse som bland annat jobbar med 

stöd till barn med missbrukande föräldrar. En hade erfarenhet av att jobba inom Barn- och 

ungdomspsykiatrin. Bland intervjupersonerna fanns en deltagare som jobbat som handläggare 

för ensamkommande flyktingbarn inom socialtjänsten. En person hade erfarenhet av att jobba 

på en stödverksamhet för barn till missbrukande föräldrar. 

6.3 Material och datainsamlingsmetod 

Studiens empiriska material insamlades genom enskilda kvalitativa intervjuer 

med socialarbetare som arbetar eller har arbetat med barn och ungdomar med missbrukande 

föräldrar. Intervjuerna baserades på en intervjuguide (se bilaga 3. Intervjuguide) med 

semistrukturerade frågor för att ha möjlighet att variera ordningsföljden och lägga till 

följdfrågor till det som fångar intresse. Intervjuguiden lämnade utrymme för en diskussion med 

intervjupersonen, då följdfrågor kunde ställas och ytterligare tankar fångas in. 
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6.4 Tillvägagångssätt 

I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet kring intervjuguide, intervjugenomförande samt 

databearbetning och analys. Under detta stycke presenteras och preciseras tillvägagångssättet 

för denna studie.  

6.4.1 Intervjuguide 

Intervjufrågorna skapades utifrån studiens syfte och frågeställningar. Frågorna diskuterades 

med handledaren och godkändes innan intervjuerna bokades. En semistrukturerad 

intervjuguide följdes vilket Bryman (2011) beskriver som ett frågeschema där ordningen på 

frågorna varierar utifrån vad som framkommer och att det finns möjlighet att ställa följdfrågor 

till de svar som väcker intresse (Bryman, 2011). Intervjuguiden utformades till stor del utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. 

 I slutet av intervjuguiden lades frågor om vad intervjupersonerna tyckte om intervjun och 

om intervjufrågorna, vilket gav en positiv respons. Det var inte några betydande otydligheter 

utan frågorna besvarades utan större svårigheter. 

6.4.2 Intervjugenomförande 

När personer visade intresse av att delta bokades tider för intervjuer. Intervjuerna var anonyma. 

Samtliga intervjuer varade i ca 45–60 minuter och genomfördes under november 2017. Tiden 

styrdes av intervjufrågorna, men begränsades till max en timme för att hålla sig till syftet och 

inte riskera att hamna på sidospår som inte är av vikt för studiens syfte. Beroende på geografiskt 

avstånd och deltagarnas önskemål skedde intervjuerna antingen över telefon eller i möte. Fem 

av intervjuerna genomfördes över telefon då vi studenter valde att placera oss i rum avgränsade 

från omgivningen, för att obehöriga inte skulle ta del av materialet. Intervjupersonerna hade 

inga störande bakgrundsljud under samtalen förutom i ett fall. En intervju genomfördes i 

personligt möte i en av oss studenters hem. Samtliga intervjuer spelades in. Efter sex intervjuer 

gjordes bedömningen att en mättnad nåtts avseende insamlat material. Detta eftersom det i detta 

stadie kunde urskiljas mönster i materialet. Eftersom intervjupersonerna mött många barn och 

har en arsenal av berättelser och kunde delge oss dessa hade vi därmed ett stort material att 

bearbeta. 
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6.4.3 Databearbetning och analys 

Inspelningarna transkriberades för att fånga upp exakt vad som sagts samt hur det har sagts. 

Bryman (2011) skriver att man transkriberar för att underlätta analysarbetet för att då veta i 

detalj vad och hur saker har sagts. Det underlättar också arbetet med analysen för att kunna gå 

tillbaka till intervjuerna för att se om någon detalj som kan vara av vikt för studien missats 

(Bryman, 2011). 

 Transkriptionerna har sedan används för analysen. Analysen har skapats med hjälp av 

tematisk analys som analysmetod. Bryman (2011) beskriver tematisk analys som den 

vanligaste analysmetoden vid kvalitativ forskning. Den utgår från teman och underteman som 

ställs upp mot en mall där avgörande variabler vägs mot datan. För att kunna skapa en tematisk 

analys måste materialet studeras flertalet gånger för att hitta teman som sedan delas in i 

underteman med hjälp av data. För att hitta teman letas det ofta efter upprepningar och mönster 

i transkriptionen (Bryman, 2011). Transkriptionerna lästes noggrant och innehållet 

diskuterades mellan studenterna. Därefter letades det efter återkommande teman i 

transkriptionerna, vilka utgick från studiens syfte och frågeställningar. Två av temana valdes 

direkt från frågeställningarna eftersom de tidigt urskildes i materialet. För att leta efter 

ytterligare ett tema undersöktes vad som stack ut i alla transkriptioner som helhet. Likheter och 

skillnader mellan svaren undersöktes och samband samt mönster studerades. Temana uppstod 

genom att anteckna i marginalerna och med färg markera relevanta meningar, ord och innehåll 

i texterna. Därefter gjordes ytterligare kodning för att finna underteman till huvudtemana. 

 För att koppla analysen till teorin valdes att i transkriptionen leta efter sådant som tolkades 

som copingstrategier. Utgångspunkten var Lazarus och Folkmans definition av coping; en 

process genom vilken en person försöker hantera de krav från omgivningen som personen 

bedömer som stressande samt de känslor som kraven skapar hos personen. Barns beteende som 

tolkades som automatiska reaktioner uteslöts eftersom Lazarus och Folkman (1984) inte räknar 

dessa som copingstrategier (Lazarus & Folkman, 1984). 

6.5 Metoddiskussion 

Här diskuteras vald metod och dess för- och nackdelar. Stycket inleds med en diskussion kring 

metodvalet. Därefter diskuteras studiens tillförlitlighet. Slutligen diskuteras urvalet, intervju-

guiden och intervjuerna. 
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6.5.1 Val av kvalitativ metod 

Bryman (2011) menar att en nackdel med kvalitativa studier är att de ofta är alltför subjektiva. 

Subjektiviteten beror på att studierna ofta baseras på vad forskaren själv anser vara av vikt. 

Dessutom utvecklas frågeställningarna efterhand, vilket ger läsaren lite information om varför 

forskaren valt det aktuella ämne som studien behandlar. Det är också svårt att upprepa samma 

undersökning då studierna inte är strukturerade och ofta bunden till forskarens egen kunskap. 

Det är forskaren som själv avgör vad som är relevant för sin studie. Om någon annan skulle 

replikera studien kan den få ett annat resultat eftersom andra kan lägga vikt vid helt andra saker. 

Vidare finns det ett problem med att generalisera resultatet för studien som gjorts, eftersom 

studien ofta baseras på observationer eller intervjuer med ett litet urval i en population. Det är 

avgörande för vilken miljö studierna sker i för att dels kunna replikera men också svårigheten 

att generalisera resultatet. Slutligen nämns nackdelen bristande transparens då det kan vara 

svårt att i detalj redogöra för vad och hur studien genomförts (Bryman, 2011). 
 För att undvika subjektivitet diskuterades och reflekterades det kring vad som var egna 

värderingar. Således eftersträvades objektivitet trots en medvetenhet om att det är oundvikligt 

i kvalitativa studier. 

 Det material som valdes att lyftas fram var endast det som var relevant för 

frågeställningarna. Intervjuguiden är bifogad som bilaga för att kunna konfirmera delar från 

intervjuernas frågor och innehåll. Dessutom har tillvägagångssättet beskrivits så noga som 

möjligt i varje steg i processen. Sammantaget bidrar ovan nämnda procedurer till en ökad 

transparens. Eftersom detta gjorts finns det en förhoppning om att kunna upprepa denna studie. 

Det finns en medvetenhet om svårigheter att generalisera kring resultatet eftersom studien är 

uppbyggd på ett fåtal intervjuer. Dock kan denna studie fördjupas med mer resurser och tid. I 

stycket intervjuer (avsnitt 6.5.5) beskrivs hur intervjuernas miljö har varit, och hur 

bakgrundsljud i intervjuerna försökt undvikas för att inte riskera att något ska vara ohörbart.  

 Studien baseras på intervjuer som i sin tur baseras på en intervjuguide som konstruerats 

för att kunna besvara frågeställningarna. Bryman (2011) beskriver skillnaderna mellan 

kvantitativa och kvalitativa studier. De kvalitativa studierna syftar till att få en djupare data och 

att förstå dess mening. De bygger också på respondenternas uppfattning och vad de anser vara 

betydelsefullt. I kvantitativa studier styr forskarens uppfattning studien och studierna ger 

pålitliga samt entydiga data. I kvantitativa studier studeras ofta ett beteende istället för som i 

kvalitativa studier en mening (Bryman, 2011). Fördelarna och anledningen till valet av en 

kvalitativ studie var att med en kvalitativ studie nås en fylligare data, eftersom fokus sätts på 
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mening och vad intervjupersonen anser är av vikt. Bryman (2011) beskriver att kvalitativa 

studier avser att studera begränsade synvinklar av en social verklighet, en kvantitativ studie 

avser här istället att studera och upptäcka trender eller större samband mellan variabler 

(Bryman, 2011). För att studera copingstrategier hos barn till missbrukande föräldrar krävs en 

djupare förståelse av fenomenet än vad kvantifierbar data kan ge. I efterhand diskuterades att 

copingstrategier kan ses som ett beteende, men också handla om djupare mening och förståelse 

av fenomenet. Därför hade studien kunnat genomföras med både kvantitativ och kvalitativ 

metod. En kvantitativ metod hade varit mer lämpad eftersom coping kan ses som ett beteende. 

En kvalitativ metod, som använts i denna studie, användes för att uppnå en djupare förståelse 

för vad coping kan innebära. En kvantitativ ansats hade varit mer lämpad för denna studie. 

 Om studien baserats på en kvantitativ ansats hade resultaten troligtvis varit mer objektiva 

eftersom våra tolkningar och värderingar då spelat mindre roll. Resultaten hade troligtvis även 

varit mer generaliserbara eftersom fler intervjupersoner kunnat delta samt att det möjliggjorts 

att statistiskt avgöra signifikansen. Nackdelarna med en kvantitativ studie är dock att resultaten 

oftast inte blir lika fylliga och djupa. 

6.5.2 Trovärdighet 

Shenton (2004) beskriver hur forskaren går tillväga för att säkerställa vetenskapligheten i en 

studie. För att en kvalitativ studie ska anses vara vetenskaplig används begreppet trovärdighet 

som måttstock. Trovärdighet består av fyra olika komponenter; giltighet, överförbarhet, 

stabilitet och neutralitet. 

 Giltighet handlar enligt Shenton (2004) om att det som ska mätas verkligen mäts och hur 

väl det man mäter stämmer överens med verkligheten. Studien måste därför bland annat 

beskrivas noggrant, väl etablerade metoder används, studien består av relevanta deltagare och 

deltagarna får möjlighet att korrigera sina svar (Shenton, 2004). För att uppnå giltighet har vi 

eftersträvat att så noggrant som möjligt beskriva studiens tillvägagångssätt genom hela 

processen. Vi har även använt oss av metoden semistrukturerad intervju, vilket är en 

väletablerad metod. Vidare är målgruppen relevant för studiens syfte. Dessutom har det under 

intervjuerna ställts upprepande frågor kring vad som sagts, för att försäkra att svaren har 

uppfattats rätt. Utöver detta har vi spelat in intervjuerna, vilket gett oss möjlighet att exakt 

studera vad som sagts under intervjutillfället och därför minskar risken för missuppfattningar. 

För att ytterligare styrka studiens giltighet ökades autenticiteten med citat i resultatdelen. 

 Överförbarhet innebär att ett resultat är representativt för hela populationen som 

undersöks. Det handlar alltså om att kunna generalisera, vilket är svårt i kvalitativa studier. För 
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att säkerställa överförbarhet krävs en tydlig beskrivning av studiens urval och resultatet måste 

förstås utifrån kontext (Shenton, 2004). Det är svårt att generalisera denna studies resultat 

eftersom urvalet omfattas av endast sex intervjupersoner. Dock har dessa intervjupersoner en 

arsenal av erfarenheter om många barns situation, vilket gör det, till viss del, möjligt att kunna 

överföra resultaten. För att ytterligare försöka öka studiens överförbarhet har vi eftersträvat att 

tydligt beskriva urvalsprocessen. För att förstå resultaten utifrån dess kontext har de 

sammanställts och relaterats till tidigare forskning inom socialt arbete. 

 Shenton (2004) beskriver stabilitet som huruvida en studie kan replikeras, d.v.s. att den 

kan genomföras flera gånger och leda till samma resultat. För att kunna säkerställa stabiliteten 

behöver beskrivningen av metod, tillvägagångssätt och analys vara tydlig. För att uppnå 

fullständig stabilitet krävs en planering i förväg om vad som ska göras, en beskrivning av vad 

som gjordes på forskningsfältet samt en utvärdering om vad som hade kunnat göras annorlunda 

(Shenton, 2004). I denna studie har metod, tillvägagångssätt och analys redogjorts för och det 

diskuteras senare kring alternativa metoder. För att uppnå full stabilitet borde studien innehållit 

en kort planering av studiens genomförande, d.v.s. hur vi studenter, innan själva 

genomförandet, planerade att utföra studien. 

 Neutralitet handlar enligt Shenton (2004) om att eftersträva att uppnå objektivitet. 

Författaren är medveten om att full objektivitet är svårt att uppnå, men försöker ändå undvika 

att addera egna värderingar i texten som kan påverka resultatet. Resultatet baseras därför enbart 

på deltagarnas utsagor, inte på författarnas åsikter och förförståelse. Vidare ska studien 

innehålla en kritisk diskussion avseende metodval för att författaren ska ha en objektiv 

tankegång under studien (Shenton, 2004).  

 För att ytterligare nå trovärdighet har vi gemensamt och noggrant i analysarbetet läst 

varandras transkriptioner och letat efter mönster, men också skillnader i svaren från 

intervjupersonerna. Dessa svar redovisas i resultatdelen (avsnitt 8). För att kunna styrka och 

konfirmera resultatet har det funnits en medvetenhet om svårigheten att vara objektiv. 

6.5.3 Urval 

Fördelarna med socialarbetare som målgrupp var att man genom deras professionella 

yrkesutövande förhoppningsvis kommer åt fler berättelser om barn. Således kunde det nås en 

mer generell kunskap än vad som nåtts om intervjuerna gjorts med sex personer med egen 

erfarenhet av att ha vuxit upp med missbrukande föräldrar. 

 Nackdelarna med målgruppen är att den inte besitter barnens erfarenheter utan en tolkning 

av den. Vi är medvetna om den dubbla tolkningen av datan som blir eftersom intervjuerna inte 
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skett med barn eller vuxna med egna erfarenheter. De socialarbetare som intervjuades har egna 

tolkningar av barns situation och dessa tolkningar tolkades i sin tur i denna studie. Risken blir 

att vår tolkning av intervjupersonernas svar blir en annan än den tolkning som gjordes i första 

mötet mellan socialarbetaren och barnet. 

6.5.4 Intervjuguide 

Vid utformandet av intervjuguiden utgick vi från Brymans (2011) tips kring att frågorna inte 

ska vara ledande, att formulera ett förståeligt språk samt ha en relevant ordning på frågorna 

(Bryman, 2011). Semistrukturerade intervjuer valdes som metod eftersom det öppnar för 

möjligheter att byta ordning på frågor samt omformulera dem beroende på vad man får för svar. 

Intervjuguiden syftar till att skapa en dialog och en diskussion som kanske inte nåtts om endast 

slutna frågor ställts. Det förekom att intervjuerna kom in på sidospår, men då ställdes en fråga 

från intervjuguiden eller så styrdes samtalet in mot syftet. 

 En svaghet med intervjuguiden är den inte specificerar ålder hos barn. Med barn avses 

personer i åldrarna 0–17. Därför uppstod svårigheter i att få ett resultat avseende 

frågeställningen om åldersskillnader. Det blev en tolkningsfråga vid intervjutillfället och 

analysen. Vid analysarbetet blev det tydligt att det hade varit mer fördelaktigt att specificera 

och kategorisera intervjufrågorna kring ålder. I svaren framkom en viss skillnad kring yngre 

och äldre barn, men det saknades ofta definitioner om vem som är yngre och äldre. 

6.5.5 Intervjuer 

Telefonintervjuer var väl lämpade för denna studie. Det underlättade för de personer som 

deltagit samt besparade tid alla inblandade avseende resväg. Bryman (2011) skriver att det 

finns en mängd fördelar med en telefonintervju, det är dels ett billigt alternativ, för att slippa 

resekostnader. Det kan också underlätta om frågorna är känsliga, att man inte ska behöva känna 

sig obekväm av närvaron av varandra, även om det i detta fall gjordes en bedömning att 

frågorna inte var känsliga. Ytterligare en fördel är att intervjupersonen enklare kan avbryta eller 

avsluta en intervju om den sker via telefon än vid ett möte. Vidare konstateras att 

telefonintervjuer är en mycket effektiv metod (Bryman, 2011). 

 Fem av intervjuerna gjordes över telefon och genomfördes avskilt för att undvika 

bakgrundsljud. Intervjupersonerna som intervjuades över telefon har i fyra av fem fall befunnit 

sig i en miljö utan bakgrundsljud. Vid ett intervjutillfälle blev det dock mycket bakgrundsljud 

hos en av intervjupersonerna och intervjun avbröts därför tillfälligt. En intervju skedde i ett 

personligt möte hemma hos en av studenterna för att undvika bakgrundsljud i offentlig miljö. 
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Fördelen med det personliga mötet var att reaktionerna hos intervjupersonen lättare 

uppmärksammades och att dialogen upplevdes mer naturlig. Intervju i personligt möte hade 

varit att föredra då intervjun kunnat ske mer i en dialog samt att kroppsspråk uppfattas, vilket 

kan påverka intervjusvaren. I efterhand konstateras att intervjuer borde ha genomförts i 

personligt möte på grund av ovan nämnda fördelar med metoden. 

 

6.5.6 Transkribering och analys 
Transkriberingarna av intervjuerna gjordes med hjälp av att lyssna på inspelningsutrustning. 

En av nackdelarna med att spela in intervjuer är att det kan stressa och göra intervjupersonen 

obekväm att ha en inspelningsapparat vid intervjuerna (Bryman, 2011). Valet gjordes dock att 

spela in och transkribera. Detta för att kunna gå tillbaka till intervjuerna för att se om något 

missats samt för att försäkra att allt som sagts vid intervjun kommit med. Bedömningen gjordes 

att valet att transkribera intervjuerna ökade tillförlitligheten. 

 Som tidigare nämnts finns en medvetenhet om den dubbla tolkning som skett under 

intervjuerna. Från intervjuerna kommer socialarbetarnas uppfattning om vad de tolkar hos 

barnen fram. En nackdel med detta under analysarbetet var att det var svårt att se det 

emotionella och kognitiva reaktioner hos barn. Vi tänker att det är svårt för utomstående att vid 

ett möte uppfatta vad ett barn känner och tänker. Det är enklare att se vad barn gör rent konkret 

för att hantera förälderns missbruk. 

 Den tematiska analysen skapades utifrån teman baserade på frågeställningarna, vilket kan 

ifrågasätta studiens objektivitet. Vi valde att endast belysa de frågeställningar som studien 

baseras på. Detta val kan ha bidragit till att vi inte tagit lika stor hänsyn till övrigt material. 
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7. Etik 
För att säkerställa att undersökningen genomfördes på ett etiskt sätt utgick studien från fyra 

allmänna forskningsetiska principer som Bryman (2011) redogör för. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren måste informera intervjupersonerna om syftet med 

studien. Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna själva styr över sitt deltagande. 

Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som framkommer i intervjun ska behandlas så 

att obehöriga inte ska kunna komma åt känslig information om deltagarna. Nyttjandekravet 

handlar om att det som framkommer i studien endast ska användas till studiens syfte. 

 Under processen att söka deltagare har som tidigare beskrivits, ett informationsbrev (se 

bilaga 2. Informationsbrev) delats ut till tänkbar målgrupp och som intervjupersoner uppmanats 

att läsa. I informationsbrevet framkom syftet eftersom det informeras om att studien handlar 

om copingstrategier hos barn till missbrukande föräldrar. Inför samtliga intervjuer har syftet 

muntligt eller skriftligt informerats till alla deltagare. Informationskravet är således uppfyllt. 

Vidare informerades personer i informationsbrevet bland annat om att undersökningen är helt 

frivillig, helt anonym och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. När personer har 

visat intresse av att delta så har de uppmuntrats att läsa informationsbrevet om de inte redan 

gjort detta. Inför varje enskild intervju har deltagaren frågats om hen har läst 

informationsbrevet och om hen samtycker till deltagande. Därmed har samtycke inhämtats från 

samtliga deltagare och samtyckeskravet är således uppfyllt i studien. Intervjupersonerna 

garanterades anonymitet, vilket innebär att de avidentifierades. Materialet hanterades 

konfidentiellt då endast vi två studenter som genomfört studien tagit del av personuppgifter 

som framkommit i samband med undersökningen. Anteckningar, röstinspelningar och 

transkriptioner har lagrats med försiktighet och skyddats från obehöriga. Dokumentation har 

skett via lösenordsskyddade datorer med lösenordsskyddade textdokument som endast vi har 

haft tillgång till. Anonymiteten och skyddandet av personliga uppgifter innebär att studien 

fyller konfidentialitetskravet. Eftersom svaren från deltagarna endast används för studien och 

efteråt kommer att förstöras så fyller studien även nyttjandekravet. 

 Se bilaga 1 för blankett avseende etisk egengranskning. Utifrån egen granskning 

diskuterades med handledaren behovet av att göra en ansökan till Forskningsetiska Nämnden, 

FEN. Handledaren ansåg att detta inte var nödvändigt eftersom studiens målgrupp är 

professionella socialarbetare och inte personer med egna upplevelser av missbruk i familjen. 

Eftersom målgruppen i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med barn som lever under svåra 
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förhållanden, utgick studien från att intervjupersonerna inte skulle komma att skadas psykiskt 

av att delta i denna studie. 
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8. Resultat 
I denna uppsatsdel presenteras det resultat som framkommit ur empirin. Resultatet är indelat i 

tre olika teman med egna underteman. Det första temat som presenteras är olika typer av 

copingstrategier, därefter följer ålder och slutligen kön. 

8.1 Olika typer av copingstrategier  

Ur empirin går att finna olika typer av copingstrategier hos barn till missbrukande föräldrar. 

Copingstrategierna används av barnet för att på olika sätt försöka hantera förälderns missbruk. 

Dessa olika typer delas in i underteman; konfrontation, undvikande, ansvarstagande och 

sökande av socialt stöd. 

8.1.1 Konfrontation som copingstrategi 

De flesta intervjupersoner berättade om barn som konfronterar sin förälder verbalt. De flesta 

beskrev också hur barn häller ut alkohol eller gömmer tabletter. Vissa barn gömmer även 

pengar från sina föräldrar så att de inte kan köpa mer alkohol eller narkotika. Två citat som 

lyfte detta specifikt var: 

 

“Det kan vara att de gömmer eller häller ut flaskor, eller påtalar att det inte är bra 

hur de beter sig” (Intervjuperson 1). 

 

“Vissa barn försöker kontrollera det genom att gå och hälla ut spriten så att  

 det inte ska finnas mer att dricka i hemmet, man kan skrika åt sina föräldrar, man kan 

gömma undan pengar så att föräldern inte ska gå och handla mer droger eller annat” 

(Intervjuperson 2). 

 

När barnen konfronterar sina föräldrar verbalt så görs det genom att vara arg, ifrågasätta 

missbruket och/eller försöka få ett svar på varför föräldern missbrukar. Anledningen till  

varför barnen väljer att konfrontera föräldrarna är för att de vill få missbruket att upphöra. 

Barnen kan gå relativt långt för att få dem att sluta, vilket beskrivs i följande citat: 

 

“De säger att de inte vill prata med dem när de är påverkade och börjar 

systematiskt att lägga på telefonen när de märker att de är påverkade. De 

mindre barnen blir arga och skriker på sina föräldrar och försöker få dem att sluta 

dricka” (Intervjuperson 5). 
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8.1.2 Undvikande som copingstrategi 

I intervjuerna framkom att en vanligt förekommande copingstrategi hos barn är undvikande 

strategier. De undvikande strategierna kan vara att fly, att själv utveckla ett missbruk eller att 

vara utåtagerande. 

 

Fly 

Fly kan man göra på olika sätt, antingen att ta sig hemifrån fysiskt, utveckla ett eget missbruk 

eller skapa ett destruktivt beteende som fungerar ångestreducerande för att slippa tänka på 

förälderns missbruk. Det kan röra sig om självdestruktiva handlingar, som exempelvis 

självskadebeteenden eller missbruk. Ett citat som lyfter att fly som en copingstrategi är: 

 
“Man vill inte vara i kaos och elände, man vill ta sig därifrån ... Idag tror jag att det 

är mer digitala missbruk och annat som gör att man mentalt sett tar sig någon 

annanstans. Då är ju spelvärlden ett sätt för dem att fly in i de världarna med 

onlinekontakt” (Intervjuperson 1). 

 

Intervjuperson 1 beskrev missbruk och självskadebeteende som något destruktivt, att det är en 

sämre copingstrategi: 

 

“Ja. Självskadebeteende är ju inte så bra. Om man rispar kroppen, kanske blir 

suicidal och tar livet av sig. Eget missbruk finns ju också. Det är inte ovanligt att om 

ens förälder haft missbruk så kan man själv börja missbruka sen, att man ärver det 

både genetiskt och socialt. Även sockermissbruk kan bli väldigt förödande” 

(Intervjuperson 1) 

 

Majoriteten av intervjupersonerna beskrev att det finns en hög risk att dessa barn utvecklar ett 

eget missbruk, för att fly och hantera ångesten förälderns missbruk för med sig. Intervjuperson 

3, 4 och 5 beskrev det på följande sätt: 

 

“De kan ju själva börja missbruka ... vara självdestruktiva och skära sig själva eller få 

en ätstörning och utveckla ett eget destruktivt beteende ... kontroll av den egna 

ångesten ... Om man börjar ta droger eller börjar dricka så dödar man ångesten ... På 

samma sätt blir det om man har en ätstörning, då man får kontroll över någonting. 
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’Det här kan ingen annan påverka. Det är jag som har kontrollen’. Eller om man skär 

sig själv, då förflyttas ångesten, smärtan inifrån, till att hamna någonstans utanför“ 

(Intervjuperson 3). 

 

“Det kan ju vara destruktivt, det kan vara att själv ta till alkohol eller droger” 

(Intervjuperson 4). 

 

“Vissa kanske utvecklar ett eget missbruk på sikt” (Intervjuperson 5). 

 

 

Det var dock också vanligt förekommande enligt intervjupersonerna att barnen går undan och 

undviker föräldrarna. Följande citat beskriver detta: 

 

“De har ett undvikande beteende och går undan ... vissa kanske inte pratar med dem 

alls utan bara går runt och undviker som sagt“ (Intervjuperson 5). 

 

Utåtagerande beteende 

Intervjupersonerna beskrev att barn ofta tenderar att ta till ett utåtagerande beteende och 

utvecklar ett aggressivt beteende istället för att hantera grundproblemet och handskas med det 

på ett sundare vis. Intervjuperson 2 beskrev detta på följande vis: 

 

“Barn som aldrig har fått hjälp att sätta ord på vad det är att vara arg, vad det är att 

vara avundsjuk, vad det är att söka uppmärksamhet. De vet inte det, det är ju bara ett 

kaos i deras mage och i deras hjärna som gör att de inte kan sortera ut det, men på 

något sätt måste det ut och då blir det ju ett utåtagerande beteende”  

(Intervjuperson 2). 

 

Anledningen till att man skapar ett utåtagerande beteende som copingstrategi besvaras av dessa 

två citat:  

 
“...man blir utåtagerande för att få ur sig känslor på ett annat sätt” (Intervjuperson 3). 

 

“...vissa använder sig av ett utåtagerande beteende ... oavsett vilken copingstrategi man 

använder så blir konsekvensen av det hela att man utplånar sitt eget känsloliv och att 
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man stänger av det man själv kanske behöver för en gynnsam utveckling och för att kunna 

utvecklas till förmån för överlevnad” (Intervjuperson 2). 

8.1.3 Ansvarstagande som copingstrategi 

Ett återkommande tema som framkom i socialarbetarnas utsagor var att många av barnen ofta 

hade som copingstrategi att vara skötsamma och hjälpsamma genom att ta ett oproportionerligt 

stort ansvar för omsorgen av hemmet, om syskon och om föräldern jämfört med barn utan 

missbrukande föräldrar. 

 

Ansvar för hem och syskon 

I intervjuerna berättade intervjupersonerna om barn som på olika sätt tar ansvar för 

hushållssysslor. Det handlar om barn som ansvarar för ekonomi genom att panta flaskor och 

hushålla med pengar eller stjäl mat och toapapper från skolan. Barnen kan även se till att äta 

extra mycket på skollunchen och hos vänner för att de inte “slösa” med hushållets pengar. 

Andra saker som framkom var att barn ofta städar, bäddar och lagar mat. Det visade sig även 

att storasyskon ofta tar oproportionerligt stort ansvar för sina yngre syskon. Det kan exempelvis 

röra sig om att hämta och lämna dem på förskolan, laga mat åt, natta och byta blöjor på dem. 

 Intervjupersonerna hade olika teorier om hur detta kan ses som en copingstrategi. För det 

första eftersom barnet tar kontroll över sådant som föräldern inte kan ansvara för. För det andra 

så kommer inte föräldern att bli stressad och upprörd om det är ordning i hemmet, vilket 

minskar sannolikheten för att föräldern ska dricka eller ta narkotika. För det tredje kan det ses 

som ett sätt att hålla fasaden så att omgivningen inte ska få reda på missbruket. Anledningen 

till varför man vill dölja för andra är att om missbruket inte syns utåt så kan barnet intala sig 

att situationen är mer hanterbar. Intervjuperson 5 styrker detta med ett citat: 

 

“Det finns de som hämtar sina syskon på dagis och lagar mat redan från tidig ålder. 

Jag tror att det handlar mycket om att vilja fixa, att det ska se bra utåt sett” 

(Intervjuperson 5). 

 

Ansvar för föräldern 

Flera intervjupersoner berättade om barn som tar ansvar för omsorg om föräldrarna när de på 

grund av sitt missbruk inte fullt ut kan ta hand om sig själva. Barnen torkar bort spyor och 

duschar av sina föräldrar när de på grund av berusning kräkts. Barnen leder föräldern till sängen 

och bäddar ner föräldern när denne är för full och barnet lagar mat åt föräldern och ser till att 
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denne äter. Det kan även röra sig om att sjukanmäla sin förälder från jobbet när denne mår för 

dåligt för att kunna jobba och hjälper föräldern att söka jobb. Det kunde även handla om att 

barn ger känslomässig omsorg om föräldern genom att trösta denne när denne är ledsen, peppa 

denne i att sluta bruka substanser eller att när föräldern har dåligt samvete över missbruket 

förminska sin egen upplevelse. 

 Anledningen till varför barnen blir som en förälder för sin förälder kan vara för att barnet 

inte klarar av att se sin förälder lida, vilket beskrivs i följande citat: 

 

“Copingstrategin blir ju att få föräldern att ha det bra” … “Jag menar, ‘jag är ju 

duktig. Om jag bara skulle kunna se till att mamma får det här jobbet eller om jag kan 

se till att mamma och pappa blir ihop igen, då ordnar det sig.’ De är ju med och styr 

och försöker liksom se till att allting ska bli bra för “blir det bra för min förälder då 

blir det också bra för mig”. Det är liksom det som är copingstrategin“  

(Intervjuperson 2). 

 

8.1.4 Söka socialt stöd som copingstrategi 
En annan copingstrategi som framkommit i analysen är strategin att söka stöd hos omgivningen 

när föräldrarnas omsorg inte räcker till. Samtliga intervjupersoner berättade om hur barn på 

olika sätt ropar efter hjälp och söker omsorg hos personer runt omkring dem. 

 

Ropa efter hjälp 

Flera intervjupersoner berättade om hur barn medvetet eller omedvetet larmar omgivningen. 

Direkta rop på hjälp gäller barn som ringer till ambulansen när föräldern tagit en överdos eller 

barn som väljer att berätta för socialtjänsten eller frivilligorganisationer om problemen hemma. 

Indirekta rop på hjälp handlar om barn som ger signaler om att saker inte står rätt till. Det kan 

röra sig om barn som ofta går till skolsköterskan för olika hälsorelaterade problem som 

egentligen grundar sig i stress på grund av hemsituationen. Anledningen till varför barnen ropar 

efter hjälp är för att de inte längre själva kan hantera situationen. Detta fenomen styrks i 

nedanstående citat: 

 
“Om det är allvarligt missbruk då är det väl vanligt att man ropar på hjälp på något 

sätt om man blir slagen eller om man inte kan ta hand om det. Idag i Sverige är det 

väl ändå någorlunda bra skyddsnät också så att de barnen lättare blir uppfångade om 

man som barn ger signaler att det inte är bra. Barn som visar signaler på att de inte 
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mår bra ser man ju redan på förskolorna och då kollar man upp det och det kan bli 

orosanmälan till socialtjänsten” (Intervjuperson 1). 

 

Söka omsorg 

I intervjuerna framkom även berättelser om hur barn till missbrukande föräldrar söker omsorg 

från andra i omgivningen än sina föräldrar. Flera berättade om hur barn med syskon har som 

fördel att de kan söka stöd hos varandra för att hantera förälderns missbruk. Det framkom även 

att det är vanligt att barnen är extra kontaktsökande gentemot andra vuxna genom en önskan 

om närhet och bekräftelse. Anledningen till varför barnen söker omsorg från omgivningen är 

för att de inte i tillräckligt stor utsträckning kan garanteras trygghet och tillsyn från sina 

föräldrar. 

 Ett par intervjupersoner berättade om hur barn kan söka sig till ”normalt” fungerande 

familjer för att få befinna sig i ett stabilare sammanhang för en stund. Vissa intervjupersoner 

beskrev beteendet av att söka omsorg från omgivningen som ett sätt att få bekräftelse, som 

intervjuperson 2 beskrev det: 

 
”De barnen brukar vara väldigt gränslösa, väldigt kontaktsökande och 

uppmärksamhetssökande och det spelar ingen roll om det är första gången man 

träffas utan de går fram och kryper upp i knät och ger en en kram. De efterfrågar 

mycket bekräftelse. Jag vet något barn som jag träffade som sa till mig för femte 

gången på en timme att ‘jag tycker om dig’, ‘jag tycker om dig’, ‘jag tycker om dig’, 

hela tiden och bara matade på med det. Det är ju för att de vill höra tillbaka att ‘jag 

tycker om dig också och du duger som du är’ och ‘nu ska jag ta hand om dig’. Det är 

oerhört uppmärksamhetssökande barn som är väldigt gränslösa i det sökandet. ‘Vem 

som helst som vill ta hand om mig får göra det’” (Intervjuperson 2). 

8.2 Olika copingstrategier beroende på ålder 

Alla barn oavsett ålder har copingstrategier för att hantera vardagen med en förälder med 

missbruk. I analysen av empirin framkom dock ett mönster där samtliga intervjupersoner 

berättade om att det finns en skillnad i barns copingstrategier beroende på ålder. Ålder delas in 

i två kategorier, yngre och äldre barn. Med yngre barn avses barn under tio år och med äldre 

barn avses barn över tio år. Vi är medvetna om, vilket tidigare påtalats i metoddiskussionen, 

att åldersindelningen inte är fullt tillförlitlig eftersom vi är osäkra på den.  
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8.2.1 Yngre barn 

I analysarbetet framkom att intervjupersonerna svarade mycket olika kring vad yngre barn har 

för copingstrategier. Det mönster som framkommit bland svaren var dock att barnen beskrevs 

som mer lojala då de stannar kvar hos föräldern och att de inte berättar för omgivningen om 

problemet i lika stor utsträckning som äldre barn. Anledningen till detta är att de yngre barnen 

på grund av att de är mindre mogna och därmed mer beroende av sina föräldrar. De behöver 

bli omhändertagna och barnen är rädda för vad som ska hända om utomstående får veta och 

ingriper. De har inte heller lika stora fysiska möjligheter att rymma eller fly. 

 Det framkom dock att många av de yngre barnen inte söker stöd hos sina föräldrar, även 

om de själva förstår att de behöver omsorgen. Anledningen till detta är att de av erfarenhet vet 

att de inte alltid kan få den omsorg som de är i behov av. Det kan handla om att de inte skriker 

när de behöver tröstas eller att de söker sig och tyr sig till närmsta möjliga person som inte 

tillhör familjen. De tenderar också att vara gränslösa i vissa fall, vilket intervjuperson 2 

redogjorde för på följande vis: 

 

“De här barnen är ofta väldigt tysta. De har lärt sig att ´det är ingen idé att jag 

skriker, det är ingen som kommer i alla fall’” … “De går fram till vem som helst  och 

kramar vem som helst och tycker om vem som helst. De har lärt sig att de inte behöver 

sin förälder för de här sakerna, utan de får klara sig själva” (Intervjuperson 2). 

 

Det framkom också att yngre barn har andra copingstrategier för att reducera den ångest som 

uppstår på grund av förälderns missbruk, exempelvis självskadebeteenden. Intervjuperson 2 

lyfter gripande exempel: 

 
”De rycker bort ögonfransar och klöser sig själva med naglarna” 

(Intervjuperson 2). 

 

Det kan också handla om att utveckla tics som att knäppa med fingrar och blinka med ögonen 

mer än vad som anses vara normalt. 

 Även om de yngre barnen mer sällan berättar om situationen hemma för utomstående så 

kan de uttrycka sig på andra sätt exempelvis att gå till skolsyster för fysiska åkommor, så som 

intervjuperson 3 redogjorde för: 
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“De barn som ofta klagar på magont, huvudvärk och besöker skolsyster ofta bör man 

kanske fråga lite extra kring hur det är hemma” (Intervjuperson 3). 

 

Intervjuperson 2 berättade att barn kan kissa på sig för att markera att något är fel, trots att de 

egentligen är långt över blöjåldern. Detta beskrevs även som ett ångestreducerande beteende 

och som ett sätt att påkalla uppmärksamhet om att något är fel. 

 

”Även om de någon gång kanske har blivit torra och har slutat med blöja så kan de ju 

börja kissa på sig igen för att ändå markera att någonting inte är bra. Det är deras 

sätt att få utlopp för den här ångesten som ligger inom dem” (Intervjuperson 2). 

 

Det framkom också i intervjuer att yngre barn konfronterar sina föräldrars missbruk, men att 

de inte gör det i lika stor utsträckning som äldre barn. 

8.2.2 Äldre barn 

Genom analysen av intervjuerna återkom ett tema som rör äldre barn, nämligen att ju äldre ett 

barn blir desto mer ökar dennes förståelse för situationen, vilket gör att hen utvecklar andra 

copingstrategier än vad hen hade som yngre. De äldre barnen förstår att saker inte står rätt till. 

Man har sett hur det ser ut hos andra familjer när man får fler kompisar. Äldre barn får en ökad 

förståelse för hur samhället ser ut och därmed vilka rättigheter de har, vilket följande citat 

beskriver: 

 

“Man har förstått att något är fel men man har levt så pass länge i det så att det har 

blivit vardag. Ända fram tills att man ser att det inte ser ut såhär i andra familjer, så 

stannar man i det och säger inget“ (Intervjuperson 3). 

 

Äldre barn är dessutom mindre beroende av sina föräldrar, vilket gör det enklare att ta sig 

hemifrån och även i vissa fall att bryta kontakten med dem. Det är lättare här att nå insikten att 

man är sin egen person och har en egen identitet som inte är att ta hand om föräldern. Hos äldre 

barn är det också vanligare att fly in i det digitala eller fly verkligheten med eget intag av 

alkohol eller narkotika. Det är även vanligare att äldre barn ifrågasätter sina föräldrar och 

kommer med anklagelser. Att äldre barn är mindre beroende av sina föräldrar och att de 

ifrågasätter dem exemplifieras med följande citat: 
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“De blir arga och ifrågasätter … Ju äldre barnen är desto mer makt har de att kunna 

säga ifrån eftersom de inte är lika beroende av dem (föräldrarna). De äldre har 

kanske en annan trygghet med plugg eller andra relationer och har enklare att sätta 

gränser” (Intervjuperson 5). 

 

När de blir äldre så finns det mer möjlighet att kunna söka information om missbruk. Flertalet 

intervjupersoner berättade om att de äldre barnen är mer benägna att berätta om hur det ligger 

till och söker oftare hjälp och stöd. 

8.3 Olika copingstrategier beroende på kön 

I alla intervjuer ställdes frågan om det finns skillnader avseende copingstrategierna beroende 

på kön och i så fall vilka. Det fanns en tveksamhet till det i början, men sedan framkom det en 

viss skillnad mellan de två könen. 

8.3.1 Flickor 

Ur den tematiska analysen av datan framkom att merparten av intervjupersonerna svarade att 

flickor ofta tenderar att vara ”duktigare”. Det kan handla om att de är mer omtänksamma, 

hjälpsamma, omhändertagande och tar på sig föräldraroll. Att vara duktig, att vara andra till 

lags och att vara hjälpsam kunde vara ett sätt att få uppmärksamhet av omgivningen och de 

som befinner sig runt om flickorna. Anledningen till varför detta ses som en copingstrategi 

beskrevs av en intervjuperson som: 

 

“...de får ju andra att vilja ta hand om dem. Att tycka om dem, att vilja ta hand om 

dem” (Intervjuperson 2). 

 

Det framkom även att flickor ofta håller fasaden, tar ett större hushållsansvar och tar hand om 

föräldrar. En intervjuperson beskrev att flickor dessutom tenderar att vara mer inåtvända och 

tystlåtna, ett mönster som inte återfinns i övriga intervjupersoners utsagor. Alla dessa 

beskrivningar hänger till viss del ihop med att vilja vara skötsam, omhändertagande, en “duktig 

flicka” och att vara till så lite besvär som möjligt, till skillnad mot pojkar.  

 I några av intervjuerna nämns självskadebeteendet hos flickor i form av att göra illa sig 

själv fysiskt genom att rispa och skära sig, som intervjuperson 1 nämnde det: 
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“Jag ser självskadebeteende framförallt bland flickor, de rispar sig själva eller på 

något annat sätt destruktiva” (Intervjuperson 1). 

 

Två av intervjupersonerna beskrev även ett destruktivt beteende av sexuell natur, där flickor 

har en tidig sexdebut. De nämner också extremfall där flickor kan utveckla ett sexmissbruk och 

befinna sig i ett gränsland till prostitution.  

 Förklaringen till varför självdestruktivt beteende är en copingstrategi styrktes av flera 

exempel från olika intervjupersoner som att beteendet är ångestreducerande. Det kan handla 

om ett sätt att fly för att undkomma vardagens ångest: 

 
“Ett självskadebeteende som att skära sig kan för många vara ångestreducerande” 

(Intervjuperson 4). 

8.3.2. Pojkar 

Ur det tematiska analysarbetet påvisade datan att majoriteten av intervjupersonerna svarade att 

pojkar tenderar att vara utåtagerande. Fyra av sex intervjupersoner nämnde ordet utåtagerande 

när de beskrev pojkars copingstrategier i jämförande med flickors. Alla intervjupersoner  

nämnde att det hos pojkar är vanligare med beteenden som exempelvis att ha svårt att sitta still, 

vara högljudd, slåss, fly hemifrån och hitta på bus. Dessa beteenden kan också vara ett tecken 

på att barnen söker uppmärksamhet från omgivningen. Ytterligare ett exempel på varför man 

blir utåtagerande är för att få utlopp för sina känslor.  

 En person beskrev i de fall där barnen har kriminalitet som copingstrategi, tenderar det att 

vara övergripande pojkar som är det. Två personer beskrev att det är vanligare att ta till eget 

missbruk för att undkomma verkligheten och förtränga tunga känslor hos pojkar. Ett annat sätt 

att fly undan verkligheten kan vara att ta till ett överdrivet dataspelande. 

 Ett alternativ till att som pojke vara utåtagerande är att vara inåtvänd, sluten, tystlåten samt 

att stänga in sig.  

 Sammanfattande kan pojkars copingstrategier exemplifieras med ett citat: 

 
“Men det jag hört och upplevt kring pojkar är att de antingen blir väldigt 

utåtagerande, kanske kriminella till och med, tar droger eller ofta väldigt fysiskt 

utåtagerande i skolan, att de är fysiska mot andra elever. Men också att de blir väldigt 

inåt och tysta, och spelar mycket dataspel och blir slutna” (Intervjuperson 6). 
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9. Diskussion 
I detta diskussionsavsnitt kommer resultaten att analyseras utifrån den valda tolkningsramen. 

Det ges ett tydligt svar på forskningsfrågan utifrån resultatet. Därefter följer en diskussion om 

behovet av ytterligare forskning och slutligen en diskussion om implikationer för policy och 

praktik i det sociala arbetet. 

9.1 Sammanfattning av resultaten 

Syftet med studien var att undersöka vilka copingstrategier som barn till missbrukande 

föräldrar använder sig av för att hantera sina föräldrars missbruk. Syftet bröts ner i tre 

frågeställningar: 

1. Vilka olika typer av copingstrategier går att urskilja hos barn till missbrukande föräldrar? 

2. Hur skiljer sig copingstrategierna åt beroende på ålder hos dessa barn? 

3. Hur skiljer sig copingstrategierna åt beroende på kön hos dessa barn? 

 

De huvudresultat som studien påvisat är att barn hanterar sina föräldrars missbruk på en mängd 

olika sätt. Resultaten visade ett mönster, att barn utvecklade fyra olika typer av 

copingstrategier. Dessa var konfrontation, undvikande, ansvarstagande och att söka socialt 

stöd. De barn som använde sig av konfrontation gjorde det för att försöka påverka missbruket 

och få det att upphöra genom att exempelvis skrika på föräldern eller hälla ut alkohol. När de 

använde sig av undvikande copingstrategier gjordes det för att förtränga problematiken för att 

göra det mer hanterbart. Dessa kunde ske genom att fly, utveckla ett eget missbruk eller 

utåtagerande beteende. Ytterligare en copingstrategi var att ta ansvar som ett sätt att ta kontroll. 

Detta kunde göras genom att ta ansvar för hushåll och omsorg om familjemedlemmar. Slutligen 

framkom att barn ofta sökte socialt stöd från omgivningen när föräldrarnas omsorg inte räckte 

till. Detta kunde antingen göras genom att barnen ropade efter hjälp eller sökte omsorg hos 

personer runt omkring dem. 

 Vidare visade resultaten ett mönster avseende skillnader mellan barnens copingstrategier 

beroende på ålder. Ett mönster som återkom hos de yngre barnen var att de var lojala mot sina 

föräldrar på grund av nödvändiga omsorgsbehov som de inte kunde tillgodose själva. Ett annat 

mönster var att yngre barn kunde ha ett annat destruktivt beteende i form av att vara gränslösa 

i sitt sökande av stöd från omgivningen eller utveckla självskadebeteenden. Hos de äldre barnen 

fanns en större förståelse för situationen samt att de var mer oberoende av föräldrarna och 
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därför hade enklare att fly, konfrontera föräldern, söka stöd och i vissa fall själva använda 

narkotika och alkohol. 

 I resultatet framkom även att barn hade olika typer av copingstrategier beroende på kön. 

Flickor tenderade att vara mer ”duktiga” då de var mer omhändertagande, tog mer ansvar för 

hemmet, detta för att själv få omsorg och känna sig omtyckta. Det kunde också vara vanligare 

med självskadebeteenden som att skära sig som ett sätt att undkomma ångest. Till skillnad från 

flickor tenderade pojkarna att vara mer fysiskt utåtagerande för att på det sättet få 

uppmärksamhet från andra och få utlopp för sina känslor. Pojkar tenderade att oftare än flickor 

ta till missbruk som ett sätt att fly verkligheten och känslor. 

9.2 Fördomar som kan ha påverkat resultatet 

I resultatet framkom en markant skillnad mellan flickor och pojkars copingstrategier. Flickors 

tycks ha en benägenhet att ta mer ansvar eller utveckla självskadebeteenden, medan pojkar är 

mer utåtagerande i sina copingstrategier. Vi studenter ställer oss frågan kring om fördomar 

och normer i samhället kan ha påverkat intervjusvaren. Det är lättare att se vissa 

självskadebeteenden hos flickor som copingstrategier samtidigt som även pojkar kan ha 

beteenden som varken uppfattas som självskadebeteenden eller copingstrategier. Sexuellt 

destruktivt beteende nämns i samband med flickor, men inte hos pojkar. Detta innebär inte 

nödvändigtvis att pojkar saknar destruktiva sexuella beteenden.  Det handlar i stort om att 

man lättare uppmärksammar bråkiga pojkar och inåtvända flickor, för att bilden bekräftar 

normerna. 

9.3 Jämförelse mellan resultat och tidigare forskning 

Holmila, m.fl. (2011) visar i sin studie att barn till missbrukande föräldrar utvecklar olika 

strategier för att hantera problemet. Detta har också denna studie påvisat. 

 

9.3.1 Konfrontera 
I denna studie visade det sig att barn kan ha som strategi att konfrontera förälderns missbruk 

genom att ifrågasätta, hälla ut alkohol eller negligera kontakt. Tidigare studier styrker att barn 

till missbrukande föräldrar ibland konfronterar sina föräldrar och försöker få missbruket att 

upphöra (Holmila, m.fl., 2011; Alexanderson & Näsman, 2015).  

 
9.3.2 Undvika 
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Flera forskare (Holmila, m.fl., 2011; Adamson & Templeton, 2012) beskriver hur barn som en 

strategi ofta undviker sina föräldrar genom att dra sig undan, exempelvis gå till sitt rum. 

Författarna menar att det är ett sätt för barnen att påverkas mindre av missbruket och komma 

till säkrare platser. Detta undvikandebeteende framkommer även i denna studie då barn flyr 

hemifrån för att undvika missbruket och komma till en säkrare plats. 

 I flera studier framkommer att barnen själva kan ta till alkohol och droger (Alexanderson 

& Näsman, 2016; Holmila, m.fl., 2011). Holmila, m.fl. (2011) tolkar detta som ett sätt att 

undersöka känslan av att ta substanserna. I vår studie framkom dock att barnen även kan ta till 

alkohol och narkotika för att dämpa ångesten och fly från problemet. 

 Holmila, m.fl. (2011) ger exempel på andra undvikande strategier som att meditera, tänka 

positivt och undvika tankar om förälderns missbruk. Även Alexanderson och Näsman (2015) 

beskriver hur barn stänger av och försöker tänka positivt som ett sätt att förneka problemen. I 

denna studie framkommer inga exempel på barn som mediterar, men det framkommer att barn 

försöker tänka på annat än missbruket som ett slags förnekande. 

 

9.3.3 Ta ansvar 

Forskning visar att det förekommer att barn tvingas ta på sig en slags vuxenroll och 

föräldraansvaret. Det kan innebära att rollerna blir omvända mellan barn och förälder där barnet 

blir ansvarstagande för hushåll, syskon och förälder (Holmila, m.fl., 2010; Kroll, 2004; Werner 

& Malterud, 2016). Holmila m.fl. (2010) exemplifierar med att barn tar ansvar för hushållet. 

Denna studie visar liknande tendenser där barn tog på sig stort ansvar samt en slags vuxenroll. 

I denna studie bekräftas resultatet från tidigare forskning som visar att barn till missbrukande 

föräldrar ofta tar ansvar för omsorg för hushåll och familjemedlemmar. 

 
9.3.4 Söka socialt stöd 

Forskning har visat att barn till missbrukande föräldrar riskerar att få bristande omsorg eller 

blir försummade (Holmila, m.fl., 2011; Alexanderson & Näsman, 2015). Denna studie visar på 

att barn på grund av denna utsatthet utvecklar som strategi att söka socialt stöd från 

omgivningen. Det framkom att barn ringer efter ambulans eller kontaktar socialtjänst 

alternativt frivilligorganisationer. Det framkom även att barn söker stöd hos syskon. En del 

barn söker även kontakt bland vuxna i omgivningen för att få närhet och bekräftelse. Även 

Holmila, m.fl. (2011) pekar på att barnen kan söka socialt stöd hos andra hos syskon eller 

myndigheter. I denna studie framkommer det att vissa barn söker sig till ”normala” 
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sammanhang, som exempelvis kompisars familjer. Detta är inget som lyfts i forskningen som 

tagits del av inför denna studie. 

 
9.3.5 Ålder 
Vi har funnit viss forskning sedan tidigare som handlar om åldersskillnader avseende 

copingstrategier hos barn till missbrukande föräldrar. Holmila, m.fl. (2011) beskriver att äldre 

barn oftare söker hjälp utanför familjen eftersom de är mindre beroende av sina föräldrar. Det 

kan exempelvis handla om att söka stöd på internet. Att äldre barn, över tio år, är mer oberoende 

av föräldrarna kan även urskiljas i resultatet för denna studie, liksom att barnen på grund av 

större självständighet lättare söker stöd från omgivningen. Bancroft och Wilson (2007) visar i 

deras studie att barn i 10–14-årsåldern börjar få ett intresse för att själv bruka alkohol och/eller 

droger (Bancroft & Wilson, 2007), men detta beskrivs inte som en copingstrategi, utan bara 

som ett skadligt beteende som en konsekvens av föräldrarnas missbruk. Även i denna studie 

har det framkommit att konsumtion av alkohol och narkotika främst förekommer bland äldre 

barn. Bancroft och Wilson (2007) beskriver att yngre barn påverkas psykiskt och fysiskt av 

förälderns missbruk. Barn i åldern 0–3 har en ökad risk att bli försummade och barn i 3–4-

årsåldern utvecklar ofta ångest (Bancroft & Wilson, 2007). Det är dock svårt att koppla dessa 

exempel till denna studies resultat eftersom de inte kan ses som copingstrategier. I resultatet 

framkom att eftersom yngre barn blir försummade och mår dåligt på grund av missbruket, så 

utvecklar de bland annat självskadebeteenden och gränslöshet i kontaktsökande hos andra som 

copingstrategier. 

9.3.6 Kön 

Enligt denna studies resultat skiljer sig copingstrategierna åt beroende på kön. För att hantera 

föräldrarnas missbruk tenderar flickor att vara mer ansvarstagande eller utveckla ett 

självskadebeteende. Pojkarna har en större benägenhet att vara utåtagerande eller ta till 

missbruk. Den tidigare forskningen skiljer inte på ålder och kön separat. Forskningen styrker 

dock att det finns en viss skillnad i beteendena beroende på kön. Bancroft och Wilson (2007) 

beskriver att beteenden skiljer sig åt beroende på kön i 5–9-årsåldern. Författarna menar att 

pojkar tenderar att vara mer antisociala och flickor mer tillbakadragna (Bancroft & Wilson, 

2007). 
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9.4 Studiens resultat utifrån teoretisk tolkningsram 

Lazarus och Folkman (1984) beskriver coping som en process eftersom det är något som 

ständigt förändras (Lazarus & Folkman, 1984). Studiens resultat visar att barn har olika 

copingstrategier beroende på ålder. Därför kan ett och samma barn ha vissa copingstrategier 

som förskolebarn och helt andra när barnet är tonåring. Således går Lazarus och Folkmans 

(1984) processorienterade synsätt på coping att urskilja i studiens resultat. 

 Enligt Lazarus och Folkman (1984) spelar det ingen roll om man lyckas eller inte lyckas 

hantera ett problem för att det man gör eller tänker ska definieras som en copingstrategi 

(Lazarus & Folkman, 1984). Oavsett om copingstrategierna varit bra eller dåliga har det i 

resultatet tydliggjorts att barnen som intervjupersonerna berättat om har copingstrategier. 

Dessa copingstrategier är mer eller mindre bra att använda sig av för att hantera missbruket, 

men faktum kvarstår att de är copingstrategier. För att tydliggöra detta i studien tolkas vissa 

destruktiva beteenden som copingstrategier, exempelvis självskadebeteenden och missbruk.  

 Enligt Lazarus och Folkman (1984) kan endast ansträngande reaktioner på något 

stressande räknas som coping (Lazarus och Folkman, 1984). Motsatsen till ansträngande 

reaktioner tolkas som automatiska reaktioner. Lazarus och Folkman menar att ansträngande 

reaktioner kan bli automatiska om de upprepas över en längre tid (Lazarus & Folkman, 1984). 

Det går varken att dementera eller bekräfta utifrån resultatet att copingstrategier hos barnen 

som intervjupersonerna mött blir automatiska efter en tids användande. 

 Lazarus och Folkmans (1984) menar att emotionsfokuserade copingstrategier oftare 

används då en person bedömer sin situation som opåverkbar, medan problemfokuserade 

copingstrategier oftare används då situationen bedöms som påverkbar (Lazarus & Folkman, 

1984). Denna studies resultat visar på att barn till missbrukande föräldrar har både 

emotionsfokuserade och problemfokuserade copingstrategier.  

 De emotionsfokuserade copingstrategier som framför allt återfinns i resultaten är 

undvikande beteenden. Det kan handla om att fly från situationen, ta till eget användande av 

alkohol och narkotika eller utveckla ett utåtagerande beteende gentemot omgivningen. 

Ytterligare emotionsfokuserade copingstrategier är att barn söker omsorg från omgivningen på 

grund av bristande omsorg från föräldern. Dessa emotionsfokuserade ageranden kan ses som 

ett sätt för barn att undkomma ångesten som har sin grund i förälderns missbruksproblematik 

när barn bedömer att de inte kan påverka föräldern. 

 I resultatet går det att urskilja att emotionsfokuserade copingstrategier används av barn i 

alla åldrar, men att de kan se olika ut. Yngre barns undvikande skiljer sig då det undvikande 
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beteendet sker i hemmet, medan äldre barn tar sig ifrån hemmet. Sökandet av omsorg tenderar 

att vara vanligare bland yngre barn då äldre barn inte är beroende av lika omfattande omsorg. 

 Emotionsfokuserade strategier förekommer både hos flickor och pojkar. Både flickor och 

pojkar söker omtänksamhet från omgivningen – flickor i större utsträckning genom att själv 

vara ansvarstagande, medan pojkar tenderar att vara mer utåtagerande för att få 

uppmärksamhet. Dessa beteenden tolkas som emotionsfokuserade eftersom barnen vänder sig 

mot omgivningen när de inte kan påverka föräldern på egen hand. 

 De problemfokuserade copingstrategier som återkommer i resultaten är konfrontation och 

att larma omgivningen. Anledningen till varför konfrontation tolkas som en problemfokuserad 

copingstrategi är för att konfronterandet är ett direkt försök att påverka missbruket. Det kan 

handla om att ifrågasätta föräldern eller att hälla ut alkohol. Anledningen till varför att larma 

omgivningen tolkas som en problemfokuserad copingstrategi är för att det är ett direkt agerande 

för med hjälp av omgivningen påverka missbruket. 

 Problemfokuserade copingstrategier tycks vara vanligare bland äldre. Det kan handla om 

att söka hjälp från omgivningen, som beskrivits ovan. Detta beror på att de har en ökad 

förståelse för sin situation och mer kunskap om hjälpen som finns att tillgå. 

 Skillnaderna mellan pojkar och flickors copingstrategier är svåra att koppla till 

problemfokuserade eftersom den gjorda tolkningen är att dessa copingstrategier inte direkt 

påverkar missbruket. Det går dock att utgå från att problemfokuserade copingstrategier 

förekommer hos både pojkar och flickor eftersom det finns generella resultat kring barn som 

grupp där de agerar på olika sätt för att påverka missbruket. 

 Ett resultat som varit svårt att koppla till antingen emotionsfokuserade eller 

problemfokuserade copingstrategier är ansvarstagande eftersom det kan ses som både och. 

Ansvarstagande kan ses som emotionsfokuserat då man exempelvis håller fasaden genom ett 

städat hem och förskönar situationen genom förnekelse. Det kan samtidigt ses som en 

problemfokuserad copingstrategi eftersom ett omhändertagande om föräldern kan bli ett sätt 

att påverka missbruket. Det kan handla om att exempelvis stötta föräldern psykiskt och peppa 

honom/henne att sluta dricka och bruka narkotika. 

9.5 Behovet av ytterligare forskning  

Det har inte kommit till vår kännedom kring tidigare forskning som behandlar socialarbetares 

uppfattningar om barns copingstrategier – och än mindre de hos barn till missbrukande 

föräldrar. Därför finns ett behov av mer omfattande studier. Vi efterfrågar även jämförande 
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forskning mellan socialarbetares perspektiv kontra barns egna berättelser och perspektiv. Det 

kan ge resultat kring om det finns en diskrepans mellan socialarbetares och barn redogörelser. 

Om exempelvis barn till missbrukande föräldrar tar del av socialarbetares tankar och 

erfarenheter kring deras situation, kan det undersökas huruvida barnen känner igen sig i 

beskrivningarna. Om inte kan vidare studier genomföras för att undersöka varför denna 

diskrepans finns samt hur den kan minskas. 

9.6 Användning i det sociala arbetets praktik  

Alla resultat kommer direkt från det sociala arbetets praktik. Vår förhoppning är därför att 

socialarbetare kan ta del av studien och reflektera över hur de själva ser på barns 

copingstrategier. Studien kan således bidra till en ökad medvetenhet hos socialarbetare kring 

vad de själva tolkar och uppfattar i ett möte med ett utsatt barn. Det kan också bli ett sätt att 

reflektera över sitt dagliga arbete, sina fördomar, värderingar och lyhördheten i bemötandet 

gentemot barn. 
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10. Slutsatser 

De huvudresultat som studien påvisat är att de barn som intervjupersonerna i denna studie har 

mött, hanterar sina föräldrars missbruk på en mängd olika sätt. Dessa barn hade olika typer av 

copingstrategier vilka skiljde sig åt beroende på barnens ålder och kön. Studiens resultat är 

endast representativt för dess intervjupersoner och inte möjligt att generalisera till den valda 

populationen. 

 Barnen som intervjupersonerna har mött använde sig av olika copingstrategier. Genom 

kategorisering fann vi fyra olika sorter. För det första att konfrontera genom att ifrågasätta 

föräldern. För det andra att undvika problemet genom att fly, missbruka eller ha ett 

utåtagerande beteende. För det tredje att ta ansvar för hushåll och familjemedlemmar. Slutligen 

att söka socialt stöd från omgivningen genom att larma eller söka omsorg. 

 Copingstrategierna skiljer sig åt beroende på ålder hos de barn som intervjupersonerna har 

mött. De äldre barnens copingstrategier är relateras till att de är mer oberoende av sina 

föräldrars omsorg och kan därmed fly och söka stöd från omgivningen. Yngre har inte lika stor 

förmåga att fly då de är mer beroende av förälderns omsorg. Dock finns tendenser av 

gränslöshet i deras närhetssökande gentemot andra vuxna som kompensation för förälderns 

bristande omsorg. Vidare kan det konstateras att självdestruktiva copingstrategier förekommer 

inom alla åldrar. Bland äldre barn är missbruk vanligare, medan andra självdestruktiva 

beteenden som självskadebeteenden förekommer bland yngre barn. Utifrån materialet har vi 

dock inte kunnat vare sig styrka eller dementera att äldre barn utvecklar självskadebeteenden, 

på grund av föräldrarnas missbruk. 

 Barnen som intervjupersonerna har mött hade olika copingstrategier beroende på om de 

var flickor eller pojkar. Flickor är mer ansvarstagande och ”duktiga” för att själva få omsorg 

och få känna sig omtyckta. Självskadebeteenden som att skära sig för att undkomma ångest är 

vanligare bland flickor. Pojkar undkom oftare ångest genom att utveckla ett eget missbruk eller 

ta till ett utåtagerande beteende. Det utåtagerande beteendet blir också ett sätt att få 

uppmärksamhet. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Etisk egengranskning 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  
  
Projekttitel: Att hantera sin förälders missbruk. En kvalitativ intervjustudie om 

socialarbetares förståelse av copingstrategier hos barn till missbrukande föräldrar 

Student/studenter: Jenny Sundberg och Emma Svensson 

Handledare: Anders Hurtig 

  Ja Tveksamt Nej 

  

1 

  

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, 

d.v.s. innehåller studien t.ex. barn, personer med 

nedsatt kognitiv förmåga, personer med psykiska 

funktionshinder samt personer i beroendeställning i 

förhållande till den som utför studien (ex. på 

personer i beroendeställning är patienter och 

elever)? 

     X 

  

2 

Innebär undersökningen att informerat samtycke 

inte kommer att inhämtas (d.v.s. 

forskningspersonerna kommer inte att få full 

information om undersökningen och/eller möjlighet 

att avsäga sig ett deltagande)?  

     X 

  

3 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt 

ingrepp på forskningspersonerna? 

     X 

  

4 

  

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna 

fysiskt eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska 

minnen till liv)? 

    X  
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5 

Används biologiskt material som kan härledas till 

en levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

     X 

  

6 

  

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som 

ingår i eller är avsedda att ingå i en struktur (till 

exempel ett register)? 

  

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör 

hälsa eller sexualliv, etniskt ursprung, politiska 

åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse samt 

medlemskap i fackförening 

     X 

  

7 

Avser du att behandla personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i 

brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller 

administrativa frihetsberövanden, och som ingår i 

eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel 

ett register)? 

     X 

  

                                Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

 
Information om intervjustudie 
 
Är du en socialarbetare med erfarenhet av att i ditt arbete möta barn till missbrukande 

föräldrar? Då vill vi intervjua dig. 

 

Vi som frågar heter Jenny Sundberg och Emma Svensson och går vår sista termin på 

Socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna. Vi skriver en C-uppsats som handlar om 

strategier hos barn till missbrukande föräldrar. Vi vill därför genomföra enskilda intervjuer 

med socialarbetare som i sitt arbete möter dessa barn. 

 

 Information om deltagande: 
 

● Intervjun är anonym, vilket innebär att dina svar kommer att avidentifieras. 
 

● Deltagande i denna studie är helt frivillig och kan när som helst avbrytas.  
 

● Intervjun kommer att ske via telefon eller i möte med en av oss studenter, beroende 

på geografiskt avstånd och dina önskemål.  
 

● Intervjun kommer att spelas in. Efter att inspelningen har transkriberats (skrivits ut) 

så kommer inspelningen att raderas och efter studien så kommer även 

transkriberingen att raderas. De enda som kommer att lyssna på inspelningen är vi, 

Emma och Jenny.  
 

● Dina svar kommer endast att användas för denna studie. 
 

● Intervjun beräknas ta ca 45–60 minuter. 
 

● Vi kommer att genomföra intervjuerna under november och början av december 

2017. 

 

Du kan gärna tipsa andra om denna studie om du känner personer som du tror passar in i 

vår målgrupp. Då hjälper du oss att nå ut till fler intervjupersoner. 
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Det skulle betyda väldigt mycket för oss om du väljer att delta. Om du har ett intresse av att 

medverka eller har några frågor, kontakta oss så snart som möjligt genom att mejla, ringa 

eller SMS:a någon av oss. 

 

Tack! 
 

Jenny Sundberg 

[E-postadress] 

[Telefonnummer] 

Emma Svensson 

[E-postadress] 

[Telefonnummer] 

För att kunna delta i studien krävs att du är socialarbetare och i ditt arbete möter barn till 

missbrukande föräldrar eller att du är socialarbetare och tidigare har haft ett arbete där 

du mött barn till missbrukande föräldrar. 
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Bilaga 3. Intervjuguide 

 
“Vi vet genom tidigare forskning att barn kan riskera att påverkas negativt av att växa upp 
med missbrukande föräldrar. Vi kommer att ställa frågor till dig om hur du tror att barn 
gör för att hantera denna situation.” 
 

1. Hur länge har du jobbat med barn och ungdomar? / Beskriv dina erfarenheter av att 

arbeta med barn och ungdomar 

 

2. När du hör ordet strategi, vad tänker du på då? 

 

3. Syftet med den här studien är att undersöka vilka copingstrategier som barn till 

missbrukande föräldrar använder sig av för att hantera föräldrars missbruk. Vad 

tänker du när du hör “copingstrategier hos barn till missbrukande föräldrar”? 

 

4. Med copingstrategier avses en persons sätt att hantera en svårighet. Anser du att 

det stämmer? 

Om ja: varför? / Om nej: varför inte? 

 

5. Finns det skillnader i copingstrategier hos barnen beroende på ålder?  

Om ja: vilka? / Om nej: varför inte? 

 

6. Finns det skillnader på copingstrategierna mellan pojkar och flickor? 

Om ja: vilka? / Om nej: varför tror du att det är så? 

 

7. Är det skillnad på barn/ungdomars copingstrategier om de har syskon jämfört med 

ensambarn? 

Om ja: hur? / Om nej: varför inte? 

 

8. Ser du olika copingstrategier hos barn som de använder för att hantera föräldrarnas 

missbruk?  



57 
 

Om ja, vilka? Kan du ge några exempel? 

 

9. Vad känner du till att barn kan göra när de möter sin förälder påverkad? 

 

10. Vilka skillnader tror du att det finns mellan barn till narkotikamissbrukare och 

alkoholmissbrukare avseende copingstrategier? 

 

11. Finns det någon vanligt förekommande copingstrategi för majoriteten av barn/unga 

med missbrukande föräldrar?  

Om ja: vilka? / Om nej: kan du utveckla vidare varför inte? 

 

12. Händer det att barn konfronterar sina föräldrars missbruk? 

Om ja: hur? / Om nej: varför tror du att det är så? 

 

13. Ser du några skillnader mellan copingstrategier hos barnen beroende på om det är 

mamman eller pappan som missbrukar? 

Om ja: vilka? 

 

14. Upplever du att barn och ungdomars copingstrategier kan vara destruktiva? / Tror du 

att det finns destruktiva copingstrategier hos barn till missbrukare? 

Om ja: på vilket sätt?/Hur uttrycker de sig? / Om nej: varför inte? 

 

15.  Vill du tillägga något? 

 

16. Vad tyckte du om frågorna? 

 

17. Vad tyckte du om intervjun? 
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