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Abstract 

 

Author(s): Susanne Åkerberg 

Title: “We thought they would die without us” – a qualitative study of the families of 
addicts 
Supervisor: Annika Capelán 

Assessor: Anna Rypi 

 

 

 

The purpose of this study was to explore how relatives to addicts experience the relation 

between their own role, health and wellbeing and the support that they have received. It was 

based on semi-structured interviews with five persons who have or have had family members 

who are or were abusers of alcohol or drugs. The study used Antonovsky’s concept of Sense of 

Coherence as well as the notion of normality as its theoretical approaches. The results show the 

respondents consider that living with addicts has negatively affected their wellbeing, in 

physical, psychological and economical terms. The investigation also revealed that the 

respondents emphasize the importance for relatives of addicts to receive support in order to 

build a sense of coherence. Respondents who applied for aid from the authorities as adults 

seemed satisfied with the operation of call in outpatient care. In turn, the respondents who called 

for help as children or adolescents felt that their needs where overlooked by the authorities. 

Moreover, several of the respondents reasoned about codependency as a term that, when 

introduced, helped them both understand better and to normalize their situation.  

 

Keywords: family, abuse, alcohol, drugs, relatives of addicts 
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Förord 
 

Jag vill tacka min handledare Annika Capelán för ovärderliga tips och råd under arbetets 

gång, utan dig hade det inte blivit någon uppsats! Jag vill även rikta ett stort tack till studiens 

respondenter – utan er hade denna undersökning inte varit möjlig. 

 

Susanne Åkerberg 

 

  



4 
 

 

Innehållsförteckning 

1 Introduktion ..................................................................................................................................................... 5 

Inledning .............................................................................................................................................................. 5 

Bakgrund.............................................................................................................................................................. 6 

Problemformulering .......................................................................................................................................... 9 

Syfte .................................................................................................................................................................... 10 

Frågeställningar .............................................................................................................................................. 10 

2 Kunskapsläget .............................................................................................................................................. 11 

Tidigare forskning .......................................................................................................................................... 11 

Sammanfattning av kunskapsläget ............................................................................................................. 13 

3 Teori ................................................................................................................................................................ 14 

Teoretiska perspektiv ..................................................................................................................................... 14 

Normer och normalitet .................................................................................................................................. 14 

KASAM ............................................................................................................................................................. 15 

4 Metod .............................................................................................................................................................. 17 

Min förförståelse ............................................................................................................................................. 17 

Val av metod ..................................................................................................................................................... 17 

Metodens förtjänster och begränsningar .................................................................................................. 18 

Metodens tillförlitlighet ................................................................................................................................. 19 

Urval ................................................................................................................................................................... 19 

Genomförande av studien ............................................................................................................................. 20 

Tidigare forskning .......................................................................................................................................... 21 

Etiska överväganden ...................................................................................................................................... 22 

5 Resultat och analys ...................................................................................................................................... 23 

Respondenterna ............................................................................................................................................... 23 

Intervjufrågorna ............................................................................................................................................. 24 

Sammanfattning .............................................................................................................................................. 31 

6 Avslutande diskussion................................................................................................................................. 33 

7 Referenslista .................................................................................................................................................. 35 

Bilagor ................................................................................................................................................................ 37 

Frågor till intervjuerna.................................................................................................................................. 37 

Brev till respondenterna ................................................................................................................................ 38 

 
 

  



5 
 

1 Introduktion 
 

Detta kapitel börjar med en inledning och bakgrund om ämnet jag valt att skriva om. Sedan 

följer en problemformulering som leder fram till mitt syfte och mina frågeställningar. 

Inledning 

 

Till och från aktualiseras ämnet med anhöriga till missbrukare i media. Ofta i samband med 

ett speciellt program eller en nyutkommen bok som skildrar ämnet. Ett exempel på detta är 

dokumentärserien Djävulsdansen som sändes i Sveriges television(Söderlund och Lundell. 

2014). Programledarna Ann Söderlund och Sanna Lundell har egna erfarenheter av att vara 

anhörig till missbrukare. Deras motivering till varför de ville göra programserien var enligt 

Sanna Lundell att de ville skildra ett ämne som under många år kringgärdats av många tabun. 

Det har ansetts skamligt att leva med någon som har missbruksproblem, att hela tiden försöka 

täcka upp och skyla över så att omgivningen ska tro att allt är helt normalt i familjen eller 

förhållandet. I programmet delar de och andra med sig av sina erfarenheter relaterade till 

missbruk och hur det är att vara anhörig till en missbrukare. Ett annat exempel är boken 

Anhörig, där Katerina Janouch (2014) delar med sig av sina erfarenheter av att leva med en 

missbrukare. Och häromdagen hade tidningen Expressen en artikel skriven av Karin Sörbring 

som handlade om den förre finansministern Kjell-Olof Feldt och hans fru Birgitta von Otter. 

De två har tillsammans skrivit loggboken ”Vägen ut” om alkoholism och 

medberoende(Sörbring, 2016).  Detta gjorde mig intresserad av att ta reda på mer om livet 

med en missbrukare. Hur vanligt är det? Vad är det som gör att vissa människor stannar kvar 

medan andra lämnar den anhöriga missbrukaren?  

Det finns många missbrukare i Sverige idag. Det finns också många olika behandlingar och 

stöd och hjälp missbrukarna kan få för att få hjälp att sluta med sitt missbruk. Men många av 

dem förlorar sina anhöriga någonstans på vägen, medan andras anhöriga troget finns vid deras 

sida. Jag förstår att det inte kan vara lätt att stå vid sidan om och se sin förälder, sin partner 

eller sitt barn missbruka, så jag förstår dem som väljer att lämna missbrukaren. Men jag tror 

också att det är viktigt för missbrukaren att ha stödet av de anhöriga. Både under tiden 

missbruket pågår och efter en behandling när personen ska lära sig leva ett nyktert eller 

drogfritt liv. Jag tror att de anhöriga behöver få stöd och hjälp för att orka finnas kvar i 

missbrukarens liv, men också för att hantera och bearbeta sina egna upplevelser av att vara 
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anhörig till en missbrukare. Vissa anhöriga klarar detta bättre än andra, vissa blir själva 

missbrukare. Vad beror detta på?  

 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som har till uppgift att sprida 

information om alkohol och andra droger, hänvisar angående alkohol till en undersökning 

gjord av STAD (Stockholm förebygger alkohol och drogproblem). Den undersökningen visar 

att drygt 446.000 personer i Sverige har ett missbruk av alkohol eller är alkoholberoende. 

Ramstedt et al (2014) Enligt samma rapport är det ca 55.000 personer i Sverige som är 

beroende av eller missbrukar droger. (Ibid) Det betyder att över en halv miljon svenskar har 

ett beroende eller missbruk av alkohol eller narkotika. Runt de här personerna med ett 

beroende eller missbruk finns det anhöriga. Partners, föräldrar, syskon, barn, far- och 

morföräldrar och vänner. Närmare 1,1 miljon personer i vuxen ålder i Sverige påverkas 

negativt av att någon i deras närhet dricker för mycket alkohol. (Ramstedt et al 2014). 

Motsvarande siffra för anhöriga till narkotikamissbrukare är drygt 200.000 personer. (ibid) 

Förutom att finnas som ett stöd för missbrukaren kan de behöva hjälp med sitt eget mående. 

Detta kan leda till stora kostnader för både familjen och samhället bland annat i form av att 

dessa anhöriga, på grund av sitt mående, inte klarar av att arbeta utan blir sjukskriven. En 

annan påtalad risk är att de barn som växer upp med missbrukande föräldrar själva löper en 

ökad risk att bli missbrukare. Det är också vanligare att dessa barn inte går ut skolan med 

godkända betyg och därigenom inte får ett arbete. Det blir en ond cirkel som på sikt kan leda 

till stora samhällsproblem. Svt nyheter berättade i september 2015 om en ny metod som ska 

ge anhöriga till missbrukare kraft (CRAFT). Metoden har visat sig vara effektiv och 

rekommenderas enligt programmet av Socialstyrelsen för att de anhörigas depression 

minskar, liksom familjekonflikterna. Trots att metoden bara riktar sig till de anhöriga har den 

stor betydelse för den missbrukande parten. 55 till 74 procent av dem, vars anhöriga deltar i 

CRAFT, påbörjar behandling mot sitt missbruk, enligt Socialstyrelsen. (Öhlén, 2015). Det 

finns också stöd via kommunernas öppenvård och olika brukarorganisationer, kyrkan och 

andra aktörer. 

 

 Bakgrund 
 
Jag kommer i bakgrunden presentera vilken lag som styr stödet till anhöriga, vad det stödet 

omfattar och vem som har rätt att få det, eftersom jag anser att det är av vikt för syftet med 
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undersökningen. Vidare kommer jag att presentera exempel på stöd som finns för anhöriga till 

missbrukare. Jag kommer också redogöra för statistik och fakta gällande anhöriga till 

missbrukare. Detta avslutas med problemformulering, syfte och frågeställningar. 

Den 1 juli 2009 infördes en bestämmelse i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453). Enligt 

den ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för anhöriga som vårdar en närstående 

som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Med anhöriga menas i det här 

sammanhanget personer som vårdar eller stödjer närstående. Närstående är den som tar emot 

omsorg, vård och stöd. Exempel på personer som omfattas av bestämmelsen är anhöriga till 

personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, långvarig psykisk eller 

fysisk sjukdom samt anhöriga till personer med missbruks- eller beroendeproblem. 

Bestämmelsen gäller för föräldrar till barn eller vuxna som stämmer in på något av detta och 

även för deras eventuella vuxna barn. Personer under 18 år omfattas inte av bestämmelsen om 

anhörigstöd, även om de kan ge omfattande hjälp och stöd till föräldrar eller syskon. Hälso- 

och sjukvården har ett lagstadgat ansvar för dessa barn (Socialstyrelsen 2014). 

Det erbjuds massor av möjligheter till stöd för anhöriga om man söker på internet. Många 

kommuner listar olika former av stöd för anhöriga. Det finns även andra organisationer som 

erbjuder stöd. Det betyder att om en anhörig söker på internet kan han eller hon hitta dessa 

insatser. CRAFT är ett exempel på ett stöd som finns för anhöriga till missbrukare. Den 

vänder sig till anhöriga som lever med missbrukare. Metoden är ny i Sverige men har funnits 

länge i USA. CRAFT baseras på KBT och målet är bland annat att få den anhöriga att må 

bättre, att kunna kommunicera på ett annat sätt med missbrukaren och att undvika våldsamma 

situationer (Öhlén, 2015).  

 

Några exempel på var man kan vända sig, förutom till kommunen, om man är anhörig till en 

missbrukare och behöver stöd är Al-anon, Al-ateen, frälsningsarmén och anhörigjouren. I 

februari 2015 publicerade Dn-debatt en artikel skriven av forskare, representanter från olika 

anhörigorganisationer och representanter från Socialstyrelsen (Danon et al. 2015).  Enligt 

artikeln har åtta procent av de svenska barnen en förälder som fått vård på grund av missbruk 

eller psykisk sjukdom och tre procent av barnen som skolkar regelbundet för att ta hand om 

någon i familjen.  

Vidare uppger artikelförfattarna att minst 60 000 barn i Sverige har en förälder med allvarliga 

missbruksproblem. De presenterar nya, svenska studier som pekar på mycket stora 

konsekvenser för dessa barns hälsa, skolgång och arbetsliv. Resultaten av studierna visar att 
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trots att föräldrar med missbruk ofta har kontakt med socialtjänsten eller hälso- och 

sjukvården så är det i dag vanligt att barnens behov av hjälp inte uppmärksammas förrän de 

har fastnat i ett eget missbruk. Den risken, att utveckla ett eget missbruk, visade sig enligt 

artikeln vara sju gånger högre om man vuxit upp i en familj med missbruk. De uppger också 

att nästan dubbelt så många barn med föräldrar med missbruk går ut grundskolan med 

ofullständiga betyg och att de i lägre utsträckning fullföljer en eftergymnasial utbildning än 

andra med jämförbara betyg. De kan därför se ett behov av att tidigt rikta stöd till dessa barn 

och deras familjer. I missbruks- och beroendeverksamheterna fokuserar man ofta på den 

vuxna individen. Därför får barnen till föräldrar med missbruk stöd i alltför låg utsträckning. 

Det behövs även mer förebyggande insatser riktade till hela familjen (Danon et al. 2015). 

 

Socialstyrelsen presenterade 2014 en rapport gällande missbruksvården 2013. Enligt 

rapporten har runt 70 procent av de svenska kommunerna rutiner för att erbjuda stödinsatser 

till närstående vuxna och barn. Att många kommuner erbjuder stödinsatser till närstående 

vuxna innebär däremot inte alltid att de gör det till närstående barn, och vice versa. Rapporten 

visar att 18 av 21 landsting har skriftliga rutiner för att uppmärksamma barns behov av 

information, råd och stöd när deras förälder har missbruks- och beroendeproblem. 

(Socialstyrelsen 2014.06.11). Men ett område där socialstyrelsen konstaterat att det finns 

brister i missbruks- och beroendevården är att barns och andra närståendes situation behöver 

synliggöras mer. För att säkerställa att närstående barn får det stöd de behöver krävs en god 

samordning inom socialtjänsten mellan verksamheterna som arbetar med missbruk för vuxna 

och de som arbetar med barn och unga. Andelen kommuner i länen som har aktuella rutiner 

för hur denna samordning ska ske, eller där samma personal och chef arbetar med båda 

verksamheterna, varierar dock från 10 till drygt 90 procent (ibid).  I 54 procent av landets 

kommuner har socialtjänstens personal fått kompetensutveckling om att uppmärksamma och 

stärka föräldrarollen i familjer med missbruks- och beroendeproblem. Skillnaderna på 

länsnivå är inte fullt lika stora beträffande om kommunerna har rutiner för att erbjuda 

stödinsatser till närstående barn och till närstående vuxna. Genomsnittet för alla kommuner är 

70 procent för att erbjuda närstående vuxna stöd men det kan variera mellan 38 till 70 procent 

beroende på vilket län man bor i (ibid). 
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Problemformulering 
 
Herzberg (2010) uppger att det finns svårigheter att skilja på bruk och missbruk. Eftersom 

min undersökning handlar om de anhöriga har jag valt att se det ur den anhörigas synvinkel, 

det vill säga att det är ett missbruk eftersom den anhöriga mår dåligt av det. DSM IV är ett 

kvalifikationssystem som man kan använda för att mäta missbruk. Enkelt uttryckt kan man 

enligt detta system säga att när bruket påverkar personens arbete eller skola, familj och 

anhöriga på ett negativt sett är det ett missbruk. Som jag presenterat i bakgrunden finns det 

tydliga tecken på att det på sikt kan leda till omfattande sociala problem om man är anhörig 

till en missbrukare.  Undersökningar, presenterade av bland annat Danon et al. (2015) och 

socialstyrelsen (2014) visar att barn som växt upp i hem där det förekommer missbruk i större 

utsträckning avslutar grundskolan med ofullständiga betyg än barn som växt upp i hem där 

det inte förekommer missbruk. Detta kan i sin tur resultera i att personen senare får problem 

med att komma in på arbetsmarknaden. Barn som växt upp bland missbrukare löper enligt 

ovanstående undersökningar såväl som tidigare forskning också en högre risk för att de själva 

utvecklar ett missbruk. Detta blir på sikt ett stort samhällsproblem som behöver brytas. 

Forskning visar även att om man lever med en missbrukare kan detta även leda till att man 

bland annat kan få både fysiska och psykiska problem vilket i sin tur kan leda till ökade 

kostnader inom sjukvården. De anhörigas kunskaper kan vara en tillgång både när det gäller 

att motivera missbrukaren till behandling och under och efter behandlingen. Men då behöver 

de ha rätt verktyg för att kunna göra detta. 

 

I mitt arbete med missbrukare har jag märkt att vissa har kontakt med och en relation med 

sina anhöriga. Men jag har också märkt att många inte har det. Det har fått mig att fundera på 

hur det är att växa upp eller leva med en missbrukare. Vad är det som gör att vissa orkar 

stanna kvar och andra inte? Beror det på dom anhöriga själva eller beror det på något annat? 

Har stödet och hjälpen de fått någon betydelse? Beror det på personerna själva eller på yttre 

omständigheter? Detta inspirerade mig till att göra den här undersökningen. Jag har valt att 

göra en kvalitativ studie där jag intervjuar några av dessa anhöriga för att få deras syn på hur 

det är att leva med missbrukare. Hur hanterades personens eget mående vid sidan av 

missbrukaren?  Det kan vara viktigt för det sociala arbetet med anhöriga till missbrukare att se 

de anhöriga som en resurs som kan bistå med sina egna erfarenheter och hjälp vid 

missbruksvården. Och de kan också stötta och motivera missbrukaren till att ta tag i 

missbruket. Det pratas också om medberoende när man pratar om anhöriga till missbrukare. 
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Definitionen medberoende är emellertid lite flytande. Någon formell definition som alla är 

överens om finns inte. Som anhörig är man dock inte klassad som sjuk av omgivningen, 

eftersom omgivningen vet så lite. Det är bara alkoholisten själv som är huvudpersonen i 

dramat. De anhöriga antas stå vid sidan om. De anses inte ha några direkta problem. Men 

symptomen hos den anhöriga kan finnas kvar långt efter att missbrukaren blivit nykter.  

Tre av respondenterna pratade om medberoende. Det var en term de inte visste något om 

innan de fått stöd inom öppenvården. De anpassade sina liv efter missbruket och underlättade 

därigenom för missbrukaren, de utformade nya normer inom familjen. 

 

Syfte 
 
Mitt syfte med den här uppsatsen är att undersöka hur fem anhöriga till missbrukare resonerar 

omkring sambandet mellan sin egen roll i missbruksproblematiken, sitt eget mående och det 

stöd de fått som anhöriga till missbrukare.  

Frågeställningar 
 
Hur resonerar intervjupersonerna omkring sin roll som anhörig till missbrukare? 

Hur beskriver intervjupersonerna sambandet mellan sin sociala och psykosociala situation 

idag och det eventuella stöd de har fått.   
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2 Kunskapsläget 
 

 
Jag beskriver sju artiklar som handlar om stöd till anhöriga till missbrukare av alkohol och 

narkotika. Artiklarna är alla publicerade 2010 eller senare. Eftersom jag inte hittade äldre 

artiklar om ämnet kan det tyda på att forskningen gällande en persons missbruks påverkan på 

övriga familjemedlemmars hälsa tidigare varit bristfällig. Detta är något som Orford et al 

(2012) bekräftar då de betonar att det är ett eftersatt område. 

 

Tidigare forskning 
 

Schäfer (2011) har gjort en studie där hon gjort semi-strukturerade djupintervjuer med 12 

missbrukare i Nya  Zeeland. Ett syfte med studien var att undersöka hur familjer fungerar när 

det är alkohol- eller drogmissbruk med i bilden. Hon beskriver att en persons missbruk av 

alkohol eller droger är ett växande problem som bidrar till förstörelse av både familjer och 

samhällen. Hon uppger att forskning har identifierat ett starkt samband mellan avbrutna 

familjerelationer och alkohol och andra narkotikamissbruk. Fyra huvudteman identifierades i 

intervjudatan. Den mest framträdande slutsatsen av forskningen var att alla deltagarna ansåg 

att de inte kunnat utveckla funktionella relationer med sina familjemedlemmar. Även om hon 

intervjuar missbrukare och inte anhöriga och hennes studie är gjord ur missbrukares synvinkel 

så är missbrukarens anhöriga också del av familjen med dysfunktionella relationer. 

  

Orford et al (2010)  har publicerat en artikel i Alcohol, drugs, gambling and addiction 

Research Group vid School of Psychology vid Birminghams universitet. Artikeln är en 

sammanställning av 20 års kvalitativa studier av familjer till missbrukare. De skriver de bland 

annat att det är väldigt stressande att leva med en anhörig som är missbrukare. De beskriver 

flera anledningar till detta, bland annat att relationen blivit obehaglig och ibland aggressiv på 

grund av att missbrukaren drog sig undan eller fick ett förändrat humör. Pengar var också 

något de beskrev som ett skäl till konflikter. De beskriver också att familjerna känner en stor 

oro för missbrukaren. Deras beskrivning av stödet familjerna erbjudits är att ett bra stöd 

värderas högt, men att familjerna ofta inte fått det stöd de önskat sig. Artikeln är baserad på 

de kollektiva resultaten av ett antal studier som utförts England, Mexico, Nya Zeeland och 

Australien under de senaste 20 åren. Kvinnliga partners och mödrar är mest förekommande i 
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studierna, men även ett betydande antal manliga partners, fäder, systrar, bröder och vuxna 

söner och döttrar. 

 

Orford et al (2012) skriver att anhöriga till missbrukare är ett eftersatt område. Artikeln 

belyser sociala och ekonomiska faktorer som påverkar en missbrukares anhöriga. Brist på 

information, socialt stöd och dilemman om hur man ska orka leder enligt artikelförfattarna till 

stora risker för att personerna ska drabbas av ohälsa. Detta leder sannolikt till höga kostnader 

för dem personligen och för den offentliga sektorn.  

 

Bahrudin et al. (2014) har gjort en studie med utgångspunkten att studera hur familjer som 

genomgått ett familjeinterventionsprogram värderar hur stor betydelse programmet hade i 

deltagarnas tillfrisknande. De beskriver i resultatet att ett bra socialt nätverk ökar chanserna 

för att personen inte ska återfalla i missbruk. Men de uppger också att familjen behöver stöd. 

Deras studie handlar om familjer i Kuala Lumpur, Malaysia. som genomgått ett 

familjeinterventionsprogram. De intervjuade 8 familjemedlemmar med hjälp av semi-

strukturerade intervjuer och observationer för att få fram resultatet. Deras slutsats var att 

familjeinterventionsprogram har potential att stödja familjemedlemmar vid behandling och 

rehabilitering av missbrukare.  

 

Berends  et al. (2014) beskriver en undersökning utförd 2008 i Australien, av hur en anhörigs 

alkoholbruk påverkar familjemedlemmar negativt. De utförde 2649 randomiserade 

telefonintervjuer. Det primära syftet med undersökningen var att mäta de negativa effekterna 

hos andra än personen som drack. Respondenterna fick frågan om någon av deras 

familjemedlemmar under de senaste 12 månaderna druckit mycket alkohol. Om de svarade ja 

fick de följdfrågor gällande vilken relation de hade till personen och om dess drickande 

påverkat respondenten negativt under de senaste 12 månaderna och i vilken utsträckning. De 

fick bland annat svara på frågor om de skadats fysiskt eller psykiskt. Resultatet visade att 

drygt 11 procent uppgav att de skadats fysiskt och drygt 26 procent psykiskt.  

 

Yong och Timko (2015) har publicerat en artikel vars syfte är att bättre förstå vilka skäl det 

kan finnas till varför personer stannar kvar i relationer där det finns missbruk av alkohol med i 

bilden. Deltagarna i deras studie har också sökt hjälp via stödgruppen Al-Anon. Författarna 

har undersökt vilka problem det kan medföra för de inblandade personerna. Undersökningen 

utfördes genom en översyn av tidigare gjord forskning om alkoholistfamiljer, Al-Anon och 
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andra liknande stödgrupper. Resultatet blev att relationerna kan vara hjälpta av att personen 

bevarar sin självidentitet, sin sociala identitet, sina värderingar, stabilitet och hopp. Om man 

inte bevarar dessa egenskaper kan det leda till bland annat fysiska symptom, skador, psykiska 

problem, finansiella svårigheter och relationssvårigheter. Bakgrunden till artikeln handlar om 

att medberoende är en tvetydig och omtvistad term som ofta används för att kategorisera både 

dem som stannar i missbruksrelationer och de som söker hjälp via stödgrupper.  

 

Gudzinskiené och Gedminiené (2011). har publicerat en artikel vars mål var att förklara 

alkoholism som en familjesjukdom som visar på egenskaper såsom dysfunktionalitet och 

medberoende i familjer med skadliga alkoholkonsumenter. De har gjort en litteraturstudie för 

att få fram sina resultat. I artikeln diskuteras förståelsen av alkoholism som en 

familjesjukdom, artikeln visar på egenskaper såsom dysfunktionalitet och medberoende i 

familjer med skadliga alkoholkonsumenter. Författarna betonar att en familj som lider av 

alkoholberoende uppfattas som en skadad familj som har begränsningar vad gäller 

familjemedlemmarnas behov, känslor och önskemål. De drabbas också av störd 

kommunikation i familjen, brist på förståelse mellan familjemedlemmarna, förändrade roller 

för barnen och de vuxna i familjen, det vill säga att avsaknad av familjestrukturer observeras, 

familjemedlemmarna kan inte planera något utan de fokuserar bara på överlevnad. 

 

Sammanfattning av kunskapsläget 
 
Gemensamt för de artiklar jag hittat som handlar om anhöriga till missbrukare är att de 

handlar om att de anhörigas fysiska och psykiska hälsa påverkas negativt av att ha en 

missbrukande familjemedlem. De handlar även om att dessa familjer på många sätt är 

präglade av dysfunktionalitet och medberoende. Inte bara missbrukaren utan även 

missbrukarens anhöriga behöver hjälp och stöd för att hantera situationen, men enligt den 

tidigare forskningen har de anhöriga ofta inte fått någon hjälp eller något stöd. Eller så har de 

inte uppfattat att hjälpen och stödet de har fått inte har varit tillräckligt. 
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3 Teori 
 

Teoretiska perspektiv 
 
Jag har analyserat mitt empiriska material med hjälp av två teoretiska perspektiv. Det ena är 

KASAM (Känsla av Samhörighet) och det andra är teorin om normer och normalitet. Mitt 

fokus i denna studie ligger på anhöriga till missbrukare. Eftersom alkohol- och drogmissbruk 

generellt sett anses bryta mot samhällets normer och normalitet har jag valt att använda detta 

teoretiska perspektiv, för att belysa mitt intervjumaterial och uppnå mitt syfte. Då jag velat 

undersöka hur de anhöriga själva ser att det stöd de fått har påverkat deras förutsättningar, ser 

jag KASAM som ett passande verktyg att använda som mitt andra teoretiska perspektiv. 

 

Normer och normalitet 

I boken Normer och normalitet i socialt arbete beskriver Kerstin Svensson begreppet normal.  

Under upplysningstiden såg man normal som det ideala. Durkheim beskrev det som det rätta 

eller det goda. Man kunde på den tiden också se normal som medelmåttigt och något man 

behövde förbättra för att leva upp till idealet. Under 1800-talet ersattes detta sätt att se på 

normal till att betyda vanlig eller typisk. Svensson menar att man måste se normalitet som del 

i ett par, där normal är frisk och motsatsen onormal är sjuk. Det spelar ingen roll ifall man 

fokuserar på det friska eller det sjuka, oavsett så resonerar man i förhållande till en normalitet 

(Svensson 2007). 

Vidare skriver hon att: normalitet är aldrig enhetlig, alla människor har olika normer och 

definitioner av normal. Det är alltid någon som avviker från normen. Det betyder att det finns 

olika normer samtidigt som det finns olika tolkningar. I varje sammanhang, i varje grupp 

finns både normalitet och avvikelse. Trots att normen alltid finns där är den samtidigt 

situationsberoende, de normer som är viktiga i ett sammanhang behöver inte vara det i ett 

annat. Oftast har man olika normer att rätta sig efter hemma och på arbetsplatsen och man 

agerar därför olika beroende på i vilket sammanhang man befinner sig. Man kan se det som 

att olika kulturella sammanhang skapar olika normer (ibid). 
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KASAM 

 
Aaron Antonovsky var en professor i medicinsk sociologi som under en tid i sitt liv studerade 

judiska kvinnor som överlevt koncentrationsläger. Han fann att vissa trots att de utsatts för 

fruktansvärda förhållanden behållit sin psykiska hälsa och detta var något som intresserade 

honom. Istället för att, som många andra, ställa sig frågan varför vissa människor mår 

psykiskt dåligt så ställde han sig frågan vad som gör att vissa människor förblir psykiskt 

friska trots att de går igenom traumatiska händelser. Antonovsky myntade det salutogena 

perspektivet i motsats till det patogena perspektivet. Det salutogena perspektivet innebär att 

man fokuserar på hälsobringande faktorer, eller så kallade ”friskfaktorer” istället för på 

”riskfaktorer”, som man fokuserar på i det patogena perspektivet. Han var intresserad av att ta 

reda på vad som gör människor friska istället för vad som gör dem sjuka (Antonovsky 1987). 

Antonovsky besvarade frågan med KASAM (Känsla Av SAMmanhang). 

 

En känsla av sammanhang avgörande för din hälsa 

Enligt Antonovsky är man inte antingen frisk eller sjuk utan man kan säga att man befinner 

sig på en flytande skala någonstans emellan frisk eller sjuk. Det som håller en person närmare 

friskpolen är om han eller hon upplever KASAM. 

KASAM består av de tre centrala beståndsdelarna: begriplighet,  hanterbarhet och 

meningsfullhet. Tillsammans gör de dig motståndskraftig mot stress (ibid). 

Begriplighet 

Med begriplighet menar han att den syftar på i hur hög grad en person känner att man  

upplever inre och yttre stimuli som gripbara, sammanhängande, strukturerade och tydliga i 

motsats till obegripliga, osammanhängande, oförklarliga, oväntade och slumpmässiga. Om 

man har en hög känsla av begriplighet så förväntar man sig att de stimuli som man upplever 

går att förutsäga, eller i alla fall att de går att lösa eller förklara. Det betyder inte att man 

önskar att tråkiga saker ska hända, men om man har en hög känsla av begriplighet kan man i 

alla fall begripa det som händer. Det är viktigt att lägga märke till att detta inte säger 

någonting om stimulis önskvärdhet (ibid).  

Hanterbarhet 
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Antonovsky beskriver hanterbarhet som i vilken grad man upplever att det står resurser till 

ens förfogande som kan hjälpa en att möta de krav man ställs inför av de stimuli som man 

utsätts för. En person som har en hög känsla av hanterbarhet kommer därför inte att känna sig 

som ett offer för omständigheterna eller tycka att livet behandlar en orättvist, utan hittar sätt 

att hantera de olyckliga saker och händelser han eller hon råkar ut för (Ibid).  

 

Meningsfullhet 

Detta, menar Antonovsky, syftar på i vilken utsträckning en person känner att livet har en 

känslomässig innebörd, eller att åtminstone en del av de problem och krav som man ställs 

inför är värda att investera energi i, eller att de är värda engagemang och hängivelse. Med 

andra ord att problemen som man ställs inför är utmaningar att välkomna istället för bördor 

som man mycket hellre sluppit. Det betyder inte att den som har ett högt värde på 

meningsfullhet blir glad om någon närstående dör, eller måste genomgå en allvarlig operation 

eller blir av med jobbet. Men när man utsätts för dessa olyckliga upplevelser, drar en person 

med en hög känsla av meningsfullhet sig inte för att konfronteras med utmaningen, man är 

inställd på att söka en mening i den olyckliga upplevelsen och man gör sitt bästa för att 

komma igenom den (ibid). 

  



17 
 

4 Metod 
 

I detta avsnitt kommer jag presentera min förförståelse av ämnet, metoden jag valt, alternativa 

metoder, metodens förtjänster och begränsningar och metodens tillförlitlighet. Jag kommer 

också redogöra för urval och genomförande av studien. Avslutningsvis presenteras hur jag 

sökte efter tidigare forskning och de etiska överväganden som jag gjort. 

 

Min förförståelse 
 
Jag arbetar på ett stödboende för hemlösa missbrukare. Genom mitt arbete har jag 

uppmärksammat att många av klienterna inte verkar ha någon kontakt med sina familjer. Mitt 

arbete har gjort att jag har sett många nackdelar med missbruk och hur missbruket kan 

påverka en människa, så jag kan tänka mig att det är jobbigt för de anhöriga att se hur 

missbruket påverkar deras nära och kära. Jag inser att det kan finnas fler skäl till att de 

anhöriga väljer att ta avstånd från missbrukaren, det kan ju också vara så att det är 

missbrukaren som, av olika skäl, valt att dra sig undan från familjen. Det finns både fördelar 

och nackdelar med att jag har en förförståelse om ämnet. Fördelarna är att jag genom mitt 

arbete uppmärksammat att problemet finns och därigenom blivit intresserad av att göra den 

här undersökningen. Nackdelarna är att jag arbetar med missbrukare och inte deras anhöriga. 

Min förförståelse riskerar därför att få fel fokus på missbrukaren och inte de anhöriga. 

Eftersom jag är medveten om denna risk kan jag försöka minimera den så den inte påverkar 

undersökningen.  

 

Val av metod 
 
Det första valet jag ställdes inför var vilken metod som lämpade sig för min studie. Eftersom 

jag intresserade mig för respondenternas personliga upplevelser av att leva med missbrukare 

valde jag att göra en kvalitativ studie istället för en kvantitativ. Den stora fördelen med 

kvalitativa intervjuer är enligt Kvale deras öppenhet (Kvale 1997). Vid kvalitativa studier 

ligger tonvikten på ord och berättelser (Bryman 2011). Därför valde jag en kvalitativ metod 

som gav mig möjlighet att ställa öppna frågor. Antingen kan man välja att använda sig av 

ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer (Ibid). Båda ostrukturerade och 
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semistrukturerade intervjuer är följsamma när det gäller respondentens svar på frågorna och 

detta ger en  möjlighet att anpassa mitt fokus på studien efter de ämnen som tas upp under 

intervjun (Bryman 2011). Jag valde att använda mig av semi-strukturerade intervjuer. Då min 

undersökning handlar om respondenternas upplevelser kunde jag inte ställa ja- och nej frågor 

Jag ville ha möjlighet att ställa följdfrågor för att få en djupare förståelse och därför valde jag 

att göra individuella, semi-strukturerade intervjuer. 

 

Jag valde att göra kvalitativa intervjuer eftersom jag ville komma nära respondenterna och få 

ta del av just deras upplevelser. Om jag valt att göra en kvantitativ studie istället med 

exempelvis enkätfrågor så hade jag kunnat undersöka fler anhörigas upplevelser, men det 

hade bara varit standardiserade svar och jag hade inte fått veta respondenternas egna 

upplevelser. Eftersom jag hade ett antal frågor jag ville ha besvarade, samma för alla 

respondenter som jag sedan ville kunna  jämföra svaren på, men samtidigt ville ha möjlighet 

att ställa följdfrågor så valde jag att använda mig av semistrukturerade intervjuer. Enligt 

Bryman kan man beskriva semistrukturerade intervjuer som att intervjuaren använder sig av 

en form av frågeschema där ordningen på frågorna inte behöver vara bestämd utan 

ordningsföljden kan variera beroende på hur intervjun fortlöper. Frågorna tenderar också att 

vara mer allmänna än frågorna man ställer vid strukturerade intervjuer. Det ger också en 

möjlighet att ställa följdfrågor där intervjuaren upplever att den möjligheten finns (Bryman 

2011). Jag märkte under intervjuerna att jag gjort rätt val av intervjuform eftersom 

respondenterna ibland svarade på fler frågor samtidigt och att det därigenom blev olika 

ordningsföljd på frågorna. Jag fick också vid flera tillfällen möjlighet att ställa följdfrågor då 

svar respondenterna gav var intressanta att följa upp med ytterligare frågor.  

 

Metodens förtjänster och begränsningar 
 
 Begränsningarna vid kvalitativa intervjuer i förhållande till exempelvis kvantitativa 

enkätundersökningar är att vid kvalitativa intervjuer får man endast ett fåtal personers 

upplevelser och vid en kvantitativ undersökning får man fler personers upplevelser. 

Eftersom intervjupersonerna berättade med egna ord om sina upplevelser var det inte så lätt 

att koda svaren. Så  här i efterhand önskar jag att jag ställt fler frågor under intervjuerna för 

att få en ännu större förståelse av ämnet. Jag skulle kunnat kombinera intervjuerna med en 
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enkätundersökning med vissa av frågorna för att få en större validitet. Men det hade tagit 

alltför mycket tid i anspråk varför jag valde bort detta alternativ. 

 

Metodens tillförlitlighet 
 
För att mäta metodens tillförlitlighet tar Bryman (2011) upp kriterierna trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att konfirmera. För att undersökningen ska uppvisa 

kriteriet trovärdighet har jag utfört den enligt de forskningsetiska regler som finns, jag har 

också preciserat mitt tillvägagångssätt steg- för- steg i den här metoddelen.  

 Jag har även erbjudit respondenterna att de får gå igenom allt material som handlar om dem. 

Eftersom intervjuerna spelades in och transkriberades finns möjligheten att säkerställa 

tillförlitligheten i undersökningen. Jag är medveten om att min undersökning har brister då det 

bara är fem personer jag intervjuat.  Trots det anser jag att den är tillförlitlig då den inte utger 

sig för att representera alla anhöriga till missbrukare, men den erbjuder en inblick i ett 

begränsat antal (fem) personers resonemang om deras erfarenheter av hur deras stöd har sett 

ut och vad som påverkat dem. Jag är också medveten om att uppsatsen hade kunnat se 

annorlunda ut om jag intervjuat andra anhöriga. Men det urval jag gjort av respondenterna 

vad gäller deras ålder och yrke har stor spridning I en ansats att stärka tillförlitligheten på 

undersökningen. 

Eftersom jag precisserat tillvägagångssättet av metoden och jag bifogar frågorna jag hade som 

grund under intervjuerna anser jag att undersökningen uppfyller kravet på möjlighet att 

konfirmera. (bilaga 1) 

Metoden har också begränsningar på grund av min förförståelse av ämnet som påverkar mig, 

ouch just för att den är induktiv och beroende av mina tolkningar av intervjumaterialet. 

 

Urval 
 
Målinriktat urval innebär att man för sina intervjuer väljer personer som är relevanta för 

frågeställningarna som man vill få besvarade (Bryman 2011). Eftersom jag var intresserad av 

att veta mer om hur det kan upplevas att vara anhörig till missbrukare har jag valt att intervjua 

fem personer som lever eller tidigare har levt med missbrukare. Initialt hade jag funderingar 

på att kontakta några stödorganisationer som vänder sig till missbrukares anhöriga, för att via 
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dem nå ut till personer som kunde tänkas vara intresserade av att delta i min undersökning. 

Men eftersom en av mina frågor jag planerat ställa under intervjun gällde om de fått något 

stöd eller någon hjälp valde jag bort denna ansats till att komma i kontakt med möjliga 

respondenter. De personer jag kunnat komma i kontakt med den vägen hade redan fått stöd 

via stödorganisationen. Däremot visade det sig att flera personer i min bekantskapskrets 

känner någon som skulle passa till min studie. De berättade för sina bekanta om min uppsats 

och frågade om de var intresserade att delta. Detta gjorde att jag inte hade något bortfall av 

deltagare eftersom jag aldrig fick kontakt med dem som inte ville vara med. Därefter fick jag 

kontakt med dem för att boka in intervjuerna. Jag har intervjuat fem personer. Fyra kvinnor 

och en man. En är pensionerad, en studerar och de andra tre har alla olika yrken. Det enda, så 

vitt jag vet, de har gemensamt är att de alla har eller har haft anhöriga som är eller har varit 

missbrukare av alkohol eller narkotika. De har olika relationer till missbrukaren; någon är 

förälder, några barn och några partner. En del är eller har varit anhörig till missbrukare av 

alkohol och en del droger. Mycket av den tidigare forskningen om anhöriga till missbrukare 

handlar om både missbruk av alkohol och narkotika, därför valde jag att intervjua anhöriga till 

personer som har eller har haft antingen alkohol- eller narkotika missbruk, eller båda. Det 

finns andra missbruk, exempelvis spel- eller matmissbruk, men då jag upplever att olika 

missbruk kan påverka missbrukare, anhöriga och omgivning på olika sätt valde jag att inrikta 

uppsatsen till att handla om anhöriga till alkohol-och narkotikamissbrukare.        

 

Genomförande av studien 
 
Jag har genomfört fem enskilda intervjuer. Intervjuerna varierade i tid mellan fyrtiofem 

minuter och en och en halv timma. Redan på förhand informerade jag respondenterna om att 

jag avsåg att spela in intervjun för att senare kunna transkribera den. Detta gjorde att de redan 

vid vårt första samtal kunde ta ställning till om de var villiga till att låta sig spelas in. 

Eftersom jag av egen erfarenhet vet att det kan kännas obekvämt att spelas in  så var det 

viktigt för mig att ställa frågan om de kunde tänka sig att ställa upp på detta vid ett tidigt 

skede så de då fick möjlighet att ta ställning till detta vid ett tidigt skede. Direkt när jag sedan 

inledde intervjun upprepade jag frågan. En av intervjupersonerna frågade vem som skulle 

lyssna på inspelningen. Sedan jag försäkrat att det bara var jag så var det inga problem. Jag 

har erbjudit alla respondenterna att få lyssna på sina egna intervjuer eller läsa det 

transkriberade materialet, men de avböjde allihopa. Jag har också erbjudit dem att jag ska 



21 
 

höra av mig när uppsatsen är klar så de kan få läsa det färdiga arbetet. Jag  lät respondenterna 

välja plats för intervjun eftersom jag ville att de skulle kunna känna sig avslappnade. Alla 

utom en valde att vi skulle träffas hemma hos dem, den femte ville att vi skulle genomföra 

intervjun hemma hos vår gemensamma bekant som under intervjun befann sig i en annan del 

av huset. Jag hade ett antal frågor jag ställde och vid tillfälle ställde jag följdfrågor. Jag 

spelade in intervjuerna på min mobiltelefon. Efter intervjuerna transkriberade jag dem. Det 

var ett tidsödande arbete, men en väldigt bra metod att samtidigt bearbeta intrycken jag fick 

av intervjuerna och det som sades. Även om jag pausade uppspelningen ofta  då jag 

transkriberade upptäckte jag vid nästa uppspelning något jag missat. Detta upprepade jag flera 

gånger tills jag kunde lyssna på intervjun samtidigt som jag läste den på datorn och de var helt 

överensstämmande. Detta var samtidigt ett bra sätt för mig att ”lära mig” vad som sades under 

intervjuerna och vem som sade det. Det var också ett sätt att ta en viss distans till 

intervjusituationen och på så sätt börja koda mitt material. Jag har sedan skrivit ner alla frågor 

och de enskilda opponenternas svar för att kunna jämföra dem.  Det underlättade när jag 

senare skulle göra analysen.   

När jag gjorde analysen stödde jag mig på de teoretiska perspektiven KASAM och normer 

och normalitet. Jag har kursiverat texten som är citat. Jag har inte ändrat i texten, men jag har 

tagit bort hummanden och andra omedvetna ”bi”-ljud som man inte är medveten om att man 

säger eftersom de annars kunnat göra citaten obegripliga.  

 

Tidigare forskning 
 
När jag sökte efter tidigare forskning på ämnet använde jag mig av LUBSearch, Lunds 

universitets elektroniska bibliotek. Sökorden jag använde var: alcohol, alcoholic abuse, drug 

addiction, drug addiction and family, family relations. Jag valde artiklar som var peer 

reviewed eftersom de är granskade och godkända. 

Jag gjorde också en sökning på internet för att ta reda på vilka organisationer man kan vända 

sig till för att få råd och stöd som anhörig till en missbrukare. Då använde jag sökorden 

anhörigstöd missbruk. 
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Etiska överväganden 
 
När jag skulle välja personer att intervjua väcktes tankarna på etiska dilemman och möjliga 

etiska konflikter. Det är ett jobbigt ämne att prata om och väldigt utlämnande för 

intervjupersonen. Jag har försäkrat mig om att respondenterna ställt upp frivilligt och jag har 

informerat dem om att de är anonyma och att de när som helst kunnat välja att avbryta sin 

medverkan. Grundläggande etiska frågor rör enligt Bryman (2011 sid. 131) frivillighet, 

integritet, konfidentialitet och anonymitet för de personer som är direkt inblandade i 

forskningen. När jag under intervjuerna känt av att samtalsämnet blev för jobbigt för dem att 

prata om bytte jag spår för att de inte skulle känna att det färdiga arbetet på något sätt kränkt 

deras integritet. Efter jag stängt av inspelningen har det hänt att intervjupersonerna berättat 

saker de inte ville ha med i undersökningen, det har jag respekterat. För att intervjupersonerna 

ska vara anonyma har jag bytt namn på dem i uppsatsen.  Bryman beskriver också några 

etiska principer. Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman 2011). Jag har förhållit mig till dessa principer genom att jag 

informerade respondenterna redan innan intervjun att jag önskade spela in intervjun och fick 

deras samtycke. När jag startade inspelningen upprepade jag frågan varpå de samtyckte på 

inspelningen av intervjun. Innan intervjun inleddes lämnade jag över en lapp med information 

om vad jag skulle ha uppgifterna till och där jag också meddelade dem att de när som helst 

kunde avbryta sitt deltagande. (Bilaga 2) För att uppfylla konfidentialitetskravet har jag 

försäkrat intervjupersonerna om att jag inte berättar för någon att de ställt upp på att intervjuas 

för min undersökning. Jag informerade dem också om att det endast var jag och möjligtvis 

min handledare som skulle lyssna på inspelningen och att både inspelningen av intervjuerna 

och de transkriberade dokumenten kommer förstöras efter att uppsatsen blivit godkänd, och 

att deras inspelning eller transkriberingen inte kommer användas för något annat syfte än den 

här uppsatsen. Detta anser jag uppfyller nyttjandekravet. 

Etik i forskning står för en medveten reflektion över vad forskningen i sig kan innebära för de 

inblandade forskningsdeltagarna (Kalman och Lövgren 2012. Sid 9). Jag har haft detta i 

tankarna när jag har gjort detta arbete, både när det gäller respondenterna och deras anhöriga 

då de på ett sätt varit inblandade i studien utan att vara direkt medverkande. Men eftersom jag 

har anonymiserat deltagarna så anser jag inte att min uppsats kan leda till något negativt för 

de personer jag intervjuat eller deras anhöriga.  
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5 Resultat och analys 
 

Jag har gjort en integrerad resultat- och analysredovisning av intervjuerna med de fem 

respondenterna. Citaten är för enkelhetens skull kursiverade. Svaren jag fick på 

intervjufrågorna skiljde sig åt en del beroende på vilken relation de har till den anhöriga och 

om de pratade om upplevelsen av att leva med en missbrukare när de var barn eller vuxna. 

Men om det var alkohol eller droger som den anhöriga missbrukade verkade inte ha någon 

större betydelse för respondenternas upplevelse av att leva med en (eller flera) missbrukare. 

Däremot har jag kunnat se att det oftare handlade om alkoholmissbruk när respondenterna 

kände att de inte fått någon hjälp. En tanke jag har gällande denna observation är att det är 

mer accepterat att dricka alkohol än att använda droger. En del av respondenterna ansåg att 

deras anhörigas alkoholdrickande var ett missbruk, men den anhöriga de var oroliga för ansåg 

bara att det var ett alkoholbruk. En intressant iakttagelse är att tre av de fyra respondenterna 

som växt upp med missbrukare senare i livet har haft en partner som var missbrukare. Detta är 

inget som jag fördjupat mig i här, då det ligger utanför denna studies syfte, men jag ser det 

som ett ämne värt att forska vidare om. En annan iakttagelse jag gjorde under arbetet var att 

två av respondenterna valt att utbilda sig till behandlingspedagog respektive socionom, två 

yrken där man har möjlighet att arbeta med missbrukare. 

 

Respondenterna 
 
Jag inleder med en presentation av respondenterna. 

Anna 42 år, personlig assistent, studerar till behandlingspedagog. Hon har växt upp med 

alkoholmissbrukare och har tidigare varit gift med en drogmissbrukare. Har idag ingen 

relation till någon av dem. 

Erik 40 år, fabriksarbetare. Växt upp med drogmissbrukare och har tidigare varit sambo med 

en drogmissbrukare. Föräldrarna har dött till följd av sitt missbruk, direkt eller indirekt. Han 

har idag ingen kontakt med den före detta sambon. 

Frida 34 år, kökschef. Växt upp med en alkoholmissbrukare. De har ingen kontakt idag. 

Karin 70 år, pensionerad undersköterska. Har ett barn som är alkoholmissbrukare. De har 

fortfarande kontakt. 

Petra 30 år, studerar till socionom, tidigare affärsbiträde. Hennes morfar var 

alkoholmissbrukare liksom hennes mamma . Har tidigare varit gift med en 
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alkoholmissbrukare. Morfar är idag avliden. Hon har fortfarande kontakt med mamman. Hon 

har inte träffat sin före detta make sedan skilsmässan. 

 

Intervjufrågorna 
 

Anhörigstöd 

 

Eftersom jag var intresserad av att undersöka hur respondenterna upplever sitt eget 

mående och ifall de sätter måendet i samband med det eventuella stöd de fått ställde jag 

en fråga om detta. Två av respondenterna berättade att de hade fått hjälp genom 

kommunen i form av samtal inom kommunens öppenvård. Där fick de någon som 

lyssnade på dem och stärkte dem genom att ta fram deras starka sidor. Detta hjälpte 

dem att fokusera på det positiva och därigenom att kunna hantera det negativa. En av 

dem hade också fått stöd genom att han varit placerad hos andra än föräldrarna under 

perioder, men hade alltid återvänt hem. Meningen med en sådan placering kan, förutom 

att skydda barnet, också vara ett sätt för barnet att få en annan bild av hur en familj kan, 

och kanske bör, vara. Respondenten berättade under intervjun att sättet han lever på 

idag och hur han uppfostrar sina barn är något han tagit efter fosterfamiljen och inte 

hans ”riktiga” familj, även om han tillbringade störst del av sin barndom med sin 

biologiska familj. En annan respondent har inte bett om stöd för egen del utan sökte stöd 

för den anhöriga missbrukaren. Tre respondenter upplevde inte att de fått något stöd, 

trots att de bett om hjälp eller stöd. Två av respondenterna uppgav att både 

skolkuratorn och socialtjänsten låtit sig manipuleras av den anhöriga som hade 

insisterat att det inte fanns något problem med missbruk. En av dem blev beskylld av 

skolkuratorn som hade sagt att om det fanns något problem så var det informantens fel. 

Frida berättar: 

 

Skolkuratorn sa att det var mitt fel om mamma drack.  

 

Jag ställde en följdfråga för att klargöra om jag uppfattat upplevelsen rätt att skolkuratorn sagt 

att det var hennes fel att hennes mamma drack. Hon svarade:  
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Jaa…  jag har ju gjort lite revolt. När jag blev lite… jag står för mina åsikter… 

Då får man ju skylla sig själv…  

 

Den andra respondenten som inte upplevde sig ha fått någon hjälp berättar att hon hade tagit 

med sin mamma till öppenvården för att hon var orolig för hennes alkoholkonsumtion. Men 

hennes mamma upplevde inte det som något problem och då blev inte respondenten heller 

erbjuden stöd. Petra berättar:  

 

Jag läste nånstans att det fanns olika former av alkoholism, man behövde inte vara 

A-lagare för att vara alkoholist. Min mamma drack nästan varje kväll för att slappna 

av och kunna somna. När jag läste den artikeln förstod jag att mamma hade problem 

med spriten. Jag ringde till öppenvården och bokade en tid så de kunde prata med 

henne. Hon blev jättearg på mig, gapade och skrek att jag svikit henne och rusade 

därifrån. Jag stod där och grät och dom sa bara att dom inte kunde hjälpa henne när 

hon inte vill ha hjälp… så fick jag gå… 

 

Den intervjuperson som berättar att hon inte bett om hjälp för sig själv, utan bara för sitt barn 

upplevde för mycket skam för att be om hjälp för sig själv när hennes son inte ville ha hjälp. 

Karin beskriver det såhär: 

 

När dom sa att han inte dricker så mycket att dom kan tvinga honom så kände jag 

att om hans problem inte var stora nog så skämdes jag för att be om någon att prata 

med. 

 

En av de som upplevde sig ha fått hjälp hade själv sökt på kommunens alkoholmottagning. 

Den andra hade både varit placerad i stödfamilj och fått samtalshjälp på kommunens 

öppenvård. På frågan om de ansåg att stödet de fick räckte var det ingen som direkt svarade 

ja. Anna säger: 

 

 Nej. Alltså det var jättebra, var det… men man hade ju behövt det stödet lång tid 

innan. 

  

En av de andra, Erik, svarade både ja och nej. På frågan vad han menade blev svaret: 
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Det var där jag lärde mig vad medberoende är… och det var ju bra…  men det var 

ju inte bra för mig och mina syskon att bo med våra föräldrar när de missbrukade. 

Det hände mer än en gång att ambulansen hämtade nån av dom när dom tagit en 

överdos… 

 

Detta inlägg ledde till en följdfråga om respondentens uppfattning om hur han trodde att 

socialtjänsten kunde tillåta att barnen bodde hos föräldrar som var så aktiva missbrukare. 

Svaret blev att de (socialtjänsten) nog inte visste riktigt hur illa det var. Både föräldrarna och 

barnen dolde hur omfattande missbruket var och barnen skämdes och ville inte att andra 

skulle veta hur de levde. Den upplevelsen delas av deltagarna i Schäfers (2011) studie. Där 

deltagarna upplevde att de inte kunde utveckla funktionella relationer med sina 

familjemedlemmar 

 

Önskat stöd 

 

Vilket stöd de anhöriga önskat att de fått varierade beroende på vilken relation de hade till 

missbrukaren. De som var barn till missbrukare önskade att någon ingripit och placerat dem 

någon annanstans, men de var också rädda att separeras från sina syskon. Samtidigt var de 

rädda för att förälderns missbruk skulle bli värre om de inte var där och tog hand om dem. 

Erik uttryckte det så här: 

 

Vi ville vara hos dom… Vi trodde att dom skulle dö utan oss…  

 

De som var barn till missbrukare och hade yngre syskon pratade mycket om att de fått ta på 

sig föräldrarollen och ta hand om de yngre syskonen eftersom föräldrarna inte gjorde det. De 

gjorde situationen hanterbar genom att de tog ansvar för sina syskon. När krav ställs på oss 

eller traumatiska saker sker kan det vara betydelsefullt att vi inte ser oss själva som hjälplösa 

offer. Det kan vara betydelsefullt att man känner att man har resurser för att kunna hantera 

dessa motgångar. En person som känner att han eller hon har förmågan att kunna hantera 

motgångarna som han eller hon ställs inför blir därigenom motståndskraftiga emot ohälsa 

(Antonovsky (1987). Detta bekräftas också i den tidigare forskningen som jag har presenterat 

ovan. Gudzinskiené och Gedminiené (2011) diskuterar förståelsen av alkoholism som en 

familjesjukdom. Författarna betonar att en familj som lider av alkoholberoende uppfattas som 
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en skadad familj som har begränsningar vad gäller familjemedlemmarnas behov, känslor och 

önskemål. De drabbas också av störd kommunikation i familjen, brist på förståelse mellan 

familjemedlemmarna, förändrade roller för barnen och de vuxna i familjen. Avsaknad av 

familjestrukturer kan observeras då familjemedlemmarna inte kan planera något utan de 

fokuserar bara på överlevnad. Erik bekräftar denna forskning då han säger: 

 

Jag trodde det skulle vara så…det var syrran som tog hand om oss, mest vår 

lillasyster, men det var hon som lagade mat och tvättade. Hon tog hand om oss till 

och med när hon flyttat hemifrån. Jag fattar inte att hennes man pallade… 

 

Frida uttryckte det så här: 

 

Jag önskar att de sett till att mamma var den mamman hon skulle vara, ta hand om 

sina barn. Det är inte meningen att jag som storasyster ska fostra min lillasyster som 

är 6 år yngre… …det är inte meningen att jag ska torka hennes kräk när hon har 

magsjuka, avlusa henne, lära henne läsa… se till att hon duschar…  

 

Anna beskriver sina upplevelser:  

 

Man hade väl behövt någon som kunde…, man skuldbelägger ju sig själv som 

anhörig. Man känner sig… mindre värd. Så den hjälpen hade man ju behövt, att ta 

bort skulden… 

 

När jag frågade vilken hjälp Anna velat ha blev svaret: 

 

Jag hade nog velat ha bara en medmänniska att prata med. Alltså detta är ju i 

tonåren, det är skolan som har blundat för det fast att man har bett om hjälp. Jag har 

själv gått in på socialförvaltningen, och dom sa att jag ljög… 

 

Två av respondenterna hade önskat att de blivit erbjudna någon att prata med när 

missbrukaren inte ville ha hjälp. 

De här upplevelserna som respondenterna uttrycker stämmer överens med den tidigare 

forskning som Orford et al. (2010) beskriver. Familjerna i deras studie säger också att, att 

erbjudas ett bra stöd värderas högt, men de säger också att de ofta inte fått det stöd de önskat 
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sig. De anhöriga behöver resurser för att kunna möta de utmaningar som de ställs inför. Om 

de har en hög känsla av hanterbarhet känner de sig inte som ett offer för omständigheterna, de 

tycker att livet behandlar en orättvist. Trots att de ställs inför traumatiska händelser kan de 

ändå hantera dessa om de har en hög känsla av hanterbarhet. 

 

Respondenterna har idag en klar bild av det stöd de önskat att de fått vid de tillfällen de inte 

fick stöd. Karin och Petra önskar att de blivit erbjudna en samtalskontakt för att hantera sina 

tankar och upplevelser när deras son respektive mamma inte ville erkänna att de hade problem 

och inte ville ha någon hjälp. Även om de inte bad om hjälp eller stöd för egen del. Frida och 

Anna ville ha någon att prata med, som Anna uttryckte det:  

 

Man hade väl behövt någon som kunde… man skuldbelägger ju sig själv som 

anhörig. 

 

Frida och Erik önskar också att någon låtit dem flytta från föräldrarna. Frida berättar att hon 

hade önskat: 

 

Att få flytta hemifrån, att få ta vägen nån annanstans.  

 

Erik hade ett liknande önskemål: 

 

Vi hade nog egentligen behövt att nån annan bestämde att vi inte fick bo kvar, dom 

lyssnade för mycket på vad vi ville…  

 

 

Uteblivet stöd 

 

På frågan om det funnits tillfällen när respondenten behövt stöd men inte fått det fick jag svar 

som hela tiden (Frida) och många tillfällen (Anna). Karin och Petra kände det så när de bad 

om hjälp för sin anhöriga. Erik önskade att någon bestämt att de inte skulle bo kvar hos 

föräldrarna, att någon skulle se hur illa det faktiskt var fast han och hans familj försökte dölja 

det.  

Frida och Anna berättar också om att de sökt sig till både skolkuratorn och socialtjänsten när 

de var i skolåldern men att de blivit beskyllda för att hitta på och Frida blev till och med 
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beskylld av skolkuratorn för att vara så besvärlig att det inte var så konstigt om mamman 

drack. Frida berättar att: 

 

Dom sa att det var mitt fel, att jag fick skylla mig själv… 

 

Frida berättar att hon sökt hjälp på socialförvaltningen för sin mammas drickande både när 

hon var tonåring och vuxen, men att mamman lyckats manipulera dem att tro att det inte finns 

något problem. Hon berättar också att hennes mamma aldrig har erkänt att hon har problem 

med alkoholen, Frida tror inte att hon har erkänt det ens för sig själv och att det kan vara en 

anledning till att hon lyckats manipulera socialtjänsten. Eftersom Frida enligt skolkuratorn var 

besvärlig så bröt Frida mot vad som är normen. Svensson (2007) påtalar att normal har ett 

motsatsord, onormal där det normala är det friska och det onormala det sjuka. Enligt den 

tanken menar skolkuratorn att om Frida bara ändrar sitt eget beteende och blir ”normal”, om 

hon slutar vara besvärlig så slutar mamman dricka. 

 

 

Felbehandlad 

 

Flera av respondenterna delar en känsla av att de blivit felbehandlade av myndigheterna. 

Anna kände flera gånger att hon blev motarbetad av socialtjänsten och skolkuratorn när hon 

växte upp. Erik tror att han hade varit hjälpt av att socialtjänsten placerat honom och syskonen 

någon annanstans. Genom att låta dem vara kvar hos föräldrarna så stjälpte myndigheterna 

dom istället. Han ifrågasätter att de inte gick in med tvång och flyttade dem.  

 

”De borde ju ha vetat att vi inte hade en normal uppväxt. Vi förstod nog inte själva 

hur illa det faktiskt var…  

 

Frida upplever sig fel behandlad vid flertalet tillfällen. 

 

 Jaa, det har väl vart mest hela livet… Då benen har slagits undan… 

 

En fråga som intresserade mig var om de upplever att deras anhöriga fått samma stöd som 

respondenterna fått. Jag var intresserad av hur stor del stödet berodde på om de bett om hjälp 

eller inte. Anna, som fick stöd, berättar att hennes anhöriga inte har fått något stöd och att hon 
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tror det beror på att hon har bett om hjälp medan hennes anhöriga inte har bett om det. Erik 

tänker att han och hans syskon fått samma hjälp och stöd, men att de inte pratar om det längre, 

de vill bara glömma det som varit. Karin har fler barn som ju är syskon till en alkoholist, men 

vad hon vet har de aldrig bett om något stöd. Frida har en sex år yngre syster. Frida är väldigt 

upprörd över att systern inte fått någon hjälp, men samtidigt känner hon att systern hade Frida 

som tog hand om henne så hon upplever inte att uppväxten varit lika traumatisk för systern 

som den var för henne. Systern lider mer av mammans missbruk nu som vuxen och har valt 

att inte ha någon kontakt med mamman. Petra tror inte att hennes syskon är medvetna om 

mammans missbruk på samma sätt eftersom de bor på en annan ort. Det kan också bero på att 

Petra och hennes syskon har olika syn på normer och vad som är normalt. Som Svensson 

(2007) beskriver att normaliteten aldrig är likformig , alla människor har inte samma normer 

och alla är inte normala. Det finns alltid de som avviker. Det betyder att det finns olika 

normer samtidigt som det finns motsägande uppgifter och tolkningar. I varje situation, i varje 

grupp finns både normalitet och avvikelse. Trots att normen alltid finns där skiftar den i olika 

situationer, de normer som gäller i en situation gäller inte alltid i en annan. 

 

 

Stöd idag 

  

Traumatiska upplevelser kan påverka en person långt efteråt. Därför var jag intresserad av 

ifall respondenterna hade någon speciell de vände sig till om de skulle känna ett akut behov 

av stöd. Jag visste inte heller om någon av respondenterna fortfarande levde med 

missbrukaren och i sådana fall kan de behöva kontakta någon på grund av en aktuell händelse. 

Alla utom en hade någon de kände förtroende för som de kunde prata med. Det var alla 

privata kontakter, ingen uppgav att de skulle kontakta kommunen. Den femte kände inget 

behov av stöd eftersom hon inte längre har några missbrukare i sitt liv. 

 

 

Medberoende 

 

Flera av informanterna pratade om medberoende. Medberoende är också ett begrepp som 

används inom den tidigare forskningen. Som Yong och Timko (2015) och Gudzinskiené och 

Gedminiené (2011), vars artiklar jag beskrivit ovan. Att tänka i termer av missbruk kan vara 

ett sätt att hjälpa till att normalisera missbruket och livet tillsammans med missbrukaren. 



31 
 

Familjelivet förändras i takt med att bruket eskalerar och blir till ett missbruk. Detta ändrar 

både familjedynamiken och familjelivet. Det som var normalt innan missbruket förändras i 

takt med att missbruket ökar och blir till ett annat, nytt, normalt som inte följer gängse 

samhällsnormer. Detta pratar även mina respondenter, som växte upp med missbrukare, om. 

De fick ta hand om syskonen när inte föräldrarna gjorde detta. En människas missbruk kan få 

en rad negativa följder för de närmast anhöriga, till exempel problem i relationen, fysiska och 

psykiska besvär och det kan många gånger få ekonomiska konsekvenser. När man talar om 

anhöriga till personer med missbruksproblem dyker begreppet ”medberoende” ofta upp. Den 

vanligaste beskrivningen av en medberoende är alkoholisthustrun som offrar sina egna behov 

på grund av mannens missbruk. Begreppet medberoende skulle därför kunna ses som en 

beteckning på martyrskap och självuppoffring. Men ingen av de personer jag intervjuade 

stämmer in på denna beskrivning då de har andra relationer till missbrukaren. Vad som menas 

med medberoende är emellertid otydligt. Någon direkt definition för betydelsen  finns inte. 

Enligt Melody Beattie, författare till boken Co-dependent No More (1987), beskriver en del 

definitioner orsakerna till medberoende medan andra beskriver symtomen. Beatties definition 

är att en person som är medberoende har låtit sig påverkas av en annan persons beteende, och 

som därför är helt upptagen av att kontrollera den andra personens beteende. Hon listar också 

över 200 tecken på att man är medberoende. Både Erik, Anna och Petra berättar att lärde sig 

vad medberoende är när de fick stöd på öppenvården. De lärde sig både vad medberoende är 

och hur de genom sitt medberoende underlättat sin anhörigas missbruk. Termen medberoende 

dyker även upp i flera av artiklarna inom den tidigare forskningen. Gudzinskiené och 

Gedminiené (2011) pratar om alkoholism som en familjesjukdom med egenskaper såsom 

dysfunktionalitet och medberoende i familjer med skadliga alkoholkonsumenter. Young och 

Timko (2015)  menar att medberoende är en tvetydig och omtvistad term som ofta används 

för att kategorisera både dem som stannar i missbruksrelationer och de som söker hjälp via 

stödgrupper.  

 

Sammanfattning 
 
 
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur fem anhöriga till missbrukare resonerar 

omkring sambandet mellan sin egen roll i missbruksproblematiken, sitt eget mående och det 

stöd de fått som anhöriga till missbrukare. Jag har använt mig av semi-strukturerade intervjuer 

för att besvara frågeställningarna: hur resonerar intervjupersonerna omkring sin roll som 
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anhörig till missbrukare? Och hur beskriver intervjupersonerna kopplingen mellan sitt mående 

idag till det stöd de har fått som anhöriga till missbrukare? För att tolka intervjuerna och 

besvara frågeställningarna har jag använt mig av de teoretiska begreppen normer och 

normalitet och KASAM. Jag har också sökt stöd för mina påståenden och tolkningar av 

intervjuerna inom den tidigare forskningen. Resultatet av undersökningen visar att de 

anhöriga kan vara hjälpta av att få råd och stöd i sin roll som anhörig till missbrukare. De 

respondenter som fått stöd av kommunen i form av samtal upplevde detta som något positivt. 

Där fick de någon som lyssnade på dem och stärkte dem genom att ta fram deras starka sidor. 

Detta hjälpte dem att fokusera på det positiva och därigenom kunna hantera det negativa. 

Enligt det teoretiska perspektivet KASAM fick de enligt Antonovsky (1987) hjälp att hantera 

de svårigheter de ställdes inför. 

 

En av respondenterna hade också fått stöd genom att han varit placerad hos andra än 

föräldrarna under perioder, men alltid återvänt hem. Meningen med en sådan placering kan, 

förutom att skydda barnet, också vara ett sätt för barnet att få en annan bild av hur en familj 

kan, och kanske bör, vara. Han berättade under intervjun att sättet han lever på idag och hur 

han uppfostrar sina barn är något han tagit efter fosterfamiljen och inte hans ”riktiga” familj, 

även om han tillbringade störst del av sin barndom med sin biologiska familj. Som vuxen 

valde han att leva som han gjort hos fosterfamiljen och inte som den dysfunktionella 

biologiska familjen.  Enligt Svensson (2007) betyder normal vanlig eller typisk, och det var 

vad ”Erik” eftersträvade i motsats till det kaosartade familjeliv han var van vid från 

barndomshemmet. Två av informanterna sökte hjälp hos skolans kurator, men upplevde att de 

inte fick någon hjälp och de kände sig väldigt svikna för detta. 

 

Respondenterna som sökt stöd som vuxna verkar nöjda med insatsen med samtal inom 

öppenvården enligt min uppfattning av vad respondenterna sagt under intervjuerna. De som 

fått den insatsen har tyckt att det har varit bra och det är också någon att prata med de flesta 

önskat sig när de inte fått något stöd. Det verkar vara en bra och fungerande insats när 

anhöriga till missbrukare får det stödet. Men respondenterna som växt upp med missbrukande 

föräldrar känner en stor besvikelse mot systemet. De hade önskat sig mer stöd och hjälp. 
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6 Avslutande diskussion 
 
Jag har gjort en kvalitativ studie av hur det är att vara anhörig till en missbrukare. Mitt fokus 

har inte varit själva missbruket utan den anhöriga, i första hand hur de upplever det stöd de 

fått i sin roll som anhörig till en (eller flera) missbrukare. 

För att få fram mitt resultat har jag genomfört semi-strukturerade intervjuer med fem 

respondenter, intervjuer som jag sedan transkriberade och kodade.  

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur fem anhöriga till missbrukare 

resonerar omkring sambandet mellan sin egen roll i missbruksproblematiken, sitt eget mående 

och det stöd de fått som anhöriga till missbrukare.  

 

Frågeställningarna jag hade var: 

Hur resonerar intervjupersonerna omkring sin roll som anhörig till missbrukare? Och  

Och hur beskriver intervjupersonerna sambandet mellan sin sociala och psykosociala situation 

idag och det eventuella stöd de har fått. För att besvara den första frågeställningen tog jag 

hjälp av det teoretiska perspektivet normer och normalitet och  den andra frågan förklarade 

jag med hjälp av det teoretiska perspektivet KASAM. Jag har även sökt stöd i litteraturen och 

tidigare forskning på området. Respondenterna som sökt stöd som vuxna verkar nöjda med 

insatsen med samtal inom öppenvården. De som fått den insatsen har tyckt att det har varit bra 

och det är också någon att prata med de flesta önskat sig när de inte fått något stöd. Det verkar 

vara en bra och fungerande insats när anhöriga till missbrukare får det stödet. Men 

respondenterna som växt upp med missbrukande föräldrar känner en stor besvikelse mot 

systemet. De hade önskat sig mer stöd och hjälp. Flera av respondenterna resonerar omkring 

sin roll som anhörig till en missbrukare med att prata om medberoende och att de ändrade vad 

som var normalt för dem. De anpassade sina liv efter missbruket och underlättade därigenom 

för missbrukaren, de utformade nya normer inom familjen. När det gäller kopplingen mellan 

deras mående idag och det stöd de fått förklaras det lättast med KASAM. De som har en 

högre KASAM mår bättre och kan bättre handskas med svårigheter som dyker upp. Stödet de 

fått har hjälpt till att öka deras KASAM. Resultatet jag fick fram är att en person som lever 

med missbrukare påverkas negativt på många olika sätt. Både fysiskt, psykiskt och 

ekonomiskt. Den tidigare forskningen visar att ett barn som växer upp med missbrukande 

föräldrar löper högre risk för att gå ut skolan utan fullständiga betyg och därigenom få 

problem att komma in på arbetsmarknaden. De löper också hög risk att själva bli missbrukare.   
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Undersökningen visade att dessa anhöriga till missbrukare behövt stöd för att de ska må bra. 

Det finns många olika former av stöd för dessa anhöriga till missbrukare, men stödet når inte 

alltid fram. Flera av respondenterna vittnade om att de inte upplevde att de fått något stöd när 

de behövt det. Men de som fått stöd upplevde stödet positivt.  Ett begrepp som nämndes ofta, 

både av respondenterna och inom den tidigare forskningen är medberoende. . Detta är ett 

område jag anser är värt att utforska vidare, exempelvis hur man bryter de negativa delarna av 

medberoende. Ett annat område jag anser behöver utforskas är hur man bäst stöttar barn som 

växer upp med missbrukare så de får bättre förutsättningar att klara skolan och inte bli 

missbrukare de också. Det är en ond cirkel som jag anser är väldigt viktig att bryta. 
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Bilagor 

 

Frågor till intervjuerna 
 
Är det okej att jag spelar in intervjun? 

1. Jag tänkte börja med lite frågor om dig. Hur gammal är du? 

2. Vad arbetar du med? 

3. Vilken relation har du till missbrukaren? 

4. Hur ser/såg missbruksbilden ut? 

5. Vilken typ av missbruk? 

6. Vilken form av stöd har du fått som anhörig? 

7. Kan du beskriva något speciellt tillfälle när du fick det stödet? 

8. Av vem har du fått det stödet? 

9. Hur kom du i kontakt med dem? 

10. Tycker du att det stödet räcker? 

11. Var det något tillfälle du hade behövt stöd men inte fick det? 

12. Vilket stöd hade du då behövt? 

13. Har stödet du fått förändrats? 

14. I så fall hur? Exempel : 

15. Har du kontakt med andra anhöriga till missbrukare? Hur fungerar den kontakten? 

16. Hur ser stödet ut till era anhöriga? Får de stöd? Skulle de behöva mer stöd? 

17. Vem kontaktar du om du känner ett akut behov av stöd? 

18. Finns det några tillfällen då du skulle säga att du fått motsatsen till stöd? Själp istället 

för hjälp…(utstött, stigmatisering) Vad hade du behövt istället? 

19. Hur ser du på framtiden? (missbrukaren, relationen, sig själv) 

 

Jag vill avsluta med att tacka för att du velat ställa upp på intervjun. 
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Bilaga 2 
 

Hej 

 

Mitt namn är Susanne Åkerberg. Jag skriver en C-uppsats på Lunds Universitet som 

handlar om anhöriga till missbrukare. 

 

Jag är intresserad av hur anhöriga upplever det stöd och den hjälp de fått för att i sin 

tur kunna vara ett stöd för missbrukaren. 

 

Jag är tacksam om jag får intervjua dig. Intervjun tar ca ½ till 1 timme. Jag skulle vilja 

spela in samtalet. Du kommer självklart vara helt anonym. Om du väljer att avbryta 

deltagandet kommer jag inte använda intervjumaterialet. Det kommer inte att 

användas till något annat än min uppsats och jag förstör materialet när uppsatsen blivit 

godkänd. 

 

 

Om du har några frågor kan du kontakta mig via mejl susanneakerberg@passagen.se 

eller telefonnummer 0739-540970. 

 

Min handledare under uppsatsarbetet heter Annika Capelan. Hennes mejladress är: 

annika.capelan@gmail.com 

 

 

Vänliga hälsningar  

Susanne  

mailto:susanneakerberg@passagen.se
mailto:annika.capelan@gmail.com

