
 

 

Bilaga 1 

 

Vill du delta i en studie om hur det är att vara syskon till någon som 

använder eller har använt droger eller druckit för mycket alkohol? 
 

Jag söker dig som är i åldern 15-35 år och som vill delta i en studie om hur det är att vara 

syskon till en syster eller bror (15-35 år), som använder eller har använt droger -och eller har / 

haft en problematisk användning av alkohol. 

 

Mer kunskap behövs, om hur syskon upplever sin situation när en syster eller bror använder 

droger. Därför är din medverkan väldigt betydelsefull. Intervjun beräknas att ta ca en timme. 

Intervjun sker på ett tryggt och säkert ställe. Jag har bl a vänt mig till beroendemottagningen 

och MiniMariamottagningar. Dessa mottagningar kommer ofta i kontakt med anhöriga, så 

som syskon.  

 

Jag heter Maria Ekberg Leo. Jag studerar psykologi vid Gävle högskola. Just nu, våren 2018, 

skriver jag min C-uppsats och skulle vilja genomföra intervjuer som sedan ska analyseras i 

min uppsats. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur det är att vara syskon i åldern 15 - 35 år till en bror 

eller syster som använder droger och / eller alkohol och hur det påverkar. Jag vill fördjupa 

mig i detta för att förstå syskons situation och i förlängningen vilket stöd som syskon kan vara 

hjälpta av i sin situation. 

 

Att delta i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. 

Jag kommer att spela in intervjun och skriva ut den i textform men materialet kommer endast 

användas i uppsatsen. Det utskrivna materialet kommer även att förvaras så att ingen 

utomstående kan komma åt det. I själva C-uppsatsen kommer du att vara helt anonym, vilket 

innebär att jag inte kommer använda namn, orten eller verksamheten. Ditt syskons behandling 

kommer inte att på något sätt påverkas av om du väljer att delta eller inte. Det som sägs i 

intervjun kommer heller inte att nås av personer som är ansvariga för behandlingen (annat än i 

den avidentifierade uppsatsen).    

 

När uppsatsen är klar kommer den att publiceras och finnas tillgänglig via Diva, som är en 

databas som många universitet och högskolor är anslutna till. 

 

Som tack för din medverkan utdelas 2 biobiljetter.    

 

Kontakta mig på nedanstående mailadress eller telefonnummer: 

 maria.ekbergleo@linkoping.se 

Telefonnummer; 072-7326628 

 

Med vänliga hälsningar 

Maria Ekberg Leo 

 



 

 

Bilaga 2 

 

Samtyckesblankett 

 

Jag heter Maria Ekberg Leo och studerar psykologi vid Gävle högskola. Jag skriver just nu 

min C-uppsats och kommer att genomföra intervjuer som jag sedan ska analysera i uppsatsen. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur det är vara syskon till en bror eller syster som 

använder droger och / eller alkohol och hur det påverkar. Jag vill fördjupa mig i detta för att 

förstå syskons situation och i förlängningen vilket stöd som syskon kan vara hjälpta av i sin 

situation. 

 

Att delta i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. 

Jag kommer att spela in intervjun och sedan skriva ut den i textform. Materialet kommer bara 

att användas till uppsatsen. Jag kommer också förvara det utskrivna materialet så att ingen 

utomstående kan komma åt det. I själva C-uppsatsen kommer du att vara helt anonym, vilket 

innebär att jag inte använder namn och inte  skriver ortnamn och annat som skulle kunna 

riskera anonymiteten. När uppsatsen är klar kommer den att publiceras och finnas tillgänglig 

via Gävle högskolas hemsida.  

 

Vid frågor eller synpunkter är du välkommen att via mail kontakta mig. 

 

 

maria.ekbergleo@linkoping.se 

 

 

Tack för din medverkan ! 

 

 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till dess innehåll;  

 

 

 

     

Informant_ __________________________________Författare_________________ 

 

 

 

 

Ort & datum:    Ort & datum: 

 

 

 

 

Signatur:    Signatur: 

 

Namnförtydligande:   Namnförtydligande: 

_____________________________________________________________________ 

 



 

 

Bilaga 3 Intervjuguide 

 

Bakgrund: 

 

1. Berätta lite om dig själv, hur gammal är du ? Har du en syster eller bror som använder 

droger/alkohol? Är du äldre eller yngre ? 

 2. Hur många syskon använder droger/alkohol ? 

 3. Hur många syskon är ni totalt ? Hur många år är det mellan dig och ditt syskon som 

använder /använt droger och alkohol? Är du och din bror/syster helsyskon, halvsyskon, 

plastsyskon, enäggstvillingar eller tvåäggstvillingar ? 

 

Syskons påverkan (psykologisk, social och relationell påverkan):  

 

4. Hur länge har du vetat om att din bror/syster använder droger ? 

 5. Hur fick du reda på att din bror /syster använde droger ?  Hur märkte du att din bror 

/syster använde droger ? 

Hur påverkar det dig i din relation till din bror/syster att din bror/syster använder droger ? (ex 

socialt så som socialt stöd från syster /bror eller föräldrar ? känslomässigt ?) 

6. Hur var er relation innan drogerna kom in i bilden ? 

7. Hur förändrades er relation när drogerna kom in i bilden ? 

Hur var relationen till dina föräldrar innan din syster / bror började med drogerna ? 

Förändrades relationen till dina föräldrar när din bror /syster började med drogerna ? och i så 

fall hur förändrades Eran relation ? 

8. Upplever du att det sociala stödet (från exempelvis familj, släkt, vänner och andra 

närstående) kring dig förändrats om du jämför med hur det var innan missbruket och 

efter det att missbruket började ?   

Hur och på vilket sätt har det sociala stödet i så fall förändrats ? 

9. Vilka känslor har du gentemot din bror / syster ? 

 10. Har det skett någon förändring känslomässigt innan / efter drogen kom in i bilden ? 

Hur i så fall ? 

Att din bror / syster använder droger har det påverkat dig på något annat sätt, så som annan 

psykologisk och social påverkan ? 

11. Har ni gemensamma vänner (nu och tidigare) ?  

Vilken betydelse och påverkan har det på dig om ni har gemensamma vänner (nu och 

tidigare)? 

 

Alkohol / Droger (egna attityder till alkohol/ droger): 

 

12. Hur är din egen relation till alkohol och droger ? 

13. Önskar du att du hade mer stöd av någon idag när det gäller din syster/brors 

situation ?  

14. Hur skulle det stödet i så fall se ut ? 

 

Slutfråga: Är det någonting du tycker är viktigt att nämna som vi har missat ? 

 

Följdfrågor: Hur menar du ? 

Vad tror du det beror på ? 

På vilket sätt ?  

Kan du berätta mer ? 

Kan du ge något exempel ? 


