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Sammanfattning  

Köpberoende är inte ansett som en vedertagen diagnos inom psykiatrin. Trots detta liknar 

fenomenet andra beroenden såsom alkohol- och narkotikaberoende. Köpberoende 

karaktäriseras av att individer köper produkter denne egentligen inte behöver, utifrån en 

tvångsmässig känsla av att konsumera för att uppnå tillfällig njutning. Fenomenet bidrar oftast 

till att människor handlar för mer än de har möjlighet till, utan att ta hänsyn till 

konsekvenserna. De drabbade känner inte sällan att beroendet tagit över deras liv och då det 

råder brist på kunskap inom området är tillgången till vård oftast begränsad. Enligt lag 

ansvarar socialtjänsten för att medborgare i Sverige ska leva under drägliga förhållanden. En 

individ som inte kan tillgodose sina behov ska således kunna få hjälp från socialtjänsten.  

 Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om köpberoende och undersöka 

socialsekreterares syn på köpberoende som socialt problem samt vilka insatser de anser 

lämpliga. Genom kvalitativa intervjuer med socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt 

bistånd har empiriskt material samlats in och sedan tolkats och analyserats. 

 Nyckelord: köpberoende, tvångsmässig shopping, shopaholic, shopping addiction och 

compulsive buying. 
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Inledning  

Köpberoende är ett fenomen som inte sällan är svårt att identifiera (Bonnier, 2006, s.143). 

Beroendet är förknippat med känslor som oro och ångest och tillståndet kan liknas vid andra 

beroende. Då det inte finns någon forskning att tillgå om köpberoende är siffran på de som 

kan tänkas vara drabbade okänd. En uppskattning är dock att över hundra tusen svenskar är 

beroende av att köpa (a.a. s. 144).  

 Köpberoende personer har en tendens att försätta sig i skuld då de ofta lånar kapital för att 

tillfredställa sina behov att konsumera och i vissa fall kan det även hända att dessa väljer att 

inte betala sina räkningar i syfte att kunna spendera pengarna på annat. Detta leder till att 

köpberoende personer ofta har ekonomiska svårigheter (Köpberoendes Riksförbund). 

 Socialtjänstens främsta uppgift är att arbeta för att medborgare i Sverige ska leva under 

jämlika levnadsförhållanden. Socialsekreterare på försörjningsstöd har i uppdrag att utreda 

huruvida deras klienter är berättigade försörjningsstöd. Detta innebär vidare att 

socialsekreterarna kan möta köpberoende klienter i sitt arbete. Köpberoende är dock inte en 

diagnos inom psykiatrin, inte heller behandlas fenomenet i lagen. I de fall då köpberoende 

klienter inte är berättigade försörjningsstöd, är de inte längre ärende för socialtjänsten för sin 

beroendeproblematik. Personer med köpberoende som vänder sig till socialtjänsten riskerar 

därför att inte få hjälp.   

Problemformulering 

Köpberoende är inte klassificerat som en vedertagen diagnos inom psykiatrin (Bonnier, 2006, 

s.144). Trots detta har köpberoendet och köpmissbruket många liknelser med andra missbruk, 

såsom alkoholmissbruk, narkotikamissbruk och spelmissbruk, då de på liknande sätt kan 

orsaka bland annat ångest, ekonomiska problem och kriminalitet (a. a.). Uppskattningsvis 

befinner sig över hundratusen svenskar i detta köptillstånd, som inte sällan uppfattas som ett 

lyxproblem. I samma takt som reklam uppmanar till att konsumera, ökar tillgången till pengar 

genom krediter och lån vilket kan leda till höga skuldbelopp (a.a. s. 146).  

 Socialtjänsten är en myndighet som enligt lag ska skapa jämlika levnadsförhållanden samt 

ansvara för att medborgare som inte kan tillgodose sina behov, får dessa tillgodosedda. Detta 

innebär att individer i ett köpberoende ska kunna vända sig dit för att få hjälp med sin 

problematik. Vad känner socialsekreterare till om köpberoende? Hur vanligt är det att 

socialtjänsten träffar klienter med denna problematik? Vad kan socialtjänsten erbjuda för 

insatser mot köpberoende? 
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Syfte 

Syftet är att öka kunskapen om köpberoende och undersöka socialsekreterares syn på 

köpberoende som socialt problem samt vilka insatser de anser lämpliga. 

Frågeställningar 

Vad är köpberoende och hur kan det definieras? 

Vad tror sig socialsekreterare veta om köpberoende? 

Hur arbetar socialsekreterare mot köpberoende? 

Köpberoende 

Köpberoende existerar inte som en vedertagen diagnos inom psykiatrin (Bonnier, 2006, s. 

144). Trots detta befaras över hundratusen individer i Sverige vara drabbade av ett tillstånd 

som fått dem att förlora kontrollen över sina inköp. Dessa människor upplever ofta att 

beroendet tagit över större delar av deras liv, men brist på kunskap om köpberoende medför 

att tillgången till vård är begränsad (a.a.).  

 Det finns möjligen fler tänkbara definitioner av köpberoende men uppsatsen behandlar 

enbart en. Definitionen har sin utgångspunkt i en rad kriterier hämtade från köpberoendes 

riksförbund (Köpberoendes Riksförbund).  

 Information om köpberoende i denna studie är hämtad såväl ur litteratur som från 

informanter för att koppla fenomenet till det svenska fältet.  

Kriterier 

Köpberoende är ett fenomen som inte sällan är svårt att identifiera (Bonnier, 2006, s.143). 

Dock finns varningssignaler som kan sättas i samband med beroendets tillhörande 

beteendemönster. På köpberoendes riksförbunds hemsida (Köpberoendes Riksförbund) finns 

en lista på kriterier för köpberoende (se bilaga 1). Typiska drag hos en köpberoende person är 

att denne handlar för att lindra känslor av stress, oro eller ångest och blir orolig och irriterad 

vid de tillfällen då det inte finns möjligheter att shoppa. Att konsumera finns ständigt i den 

köpberoendes tankar och denne är ofta benägen att låna pengar och/eller skjuta upp 

betalningar såsom räkningar, hyror och lån för att öka sina ekonomiska tillgångar tillfälligt. 

Detta för att kunna handla för dessa pengar istället vilket i sin tur innebär att köpberoende ofta 

sätter sig i skuld till såväl familj och vänner, som banker och liknande. Lögner och 

manipulation är vanliga inslag i köpberoendet liksom känslor som skuld och skam över att 
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inte kunna kontrollera sina inköp. Köpberoende personer köper ofta saker denne inte behöver, 

utifrån en tvångsmässig känsla av att det är nödvändigt att köpa för att uppnå tillfälligt 

välbefinnande. Köpberoende bidrar oftast till att drabbade individer handlar för mer än de har 

möjlighet till, utan att ta hänsyn till konsekvenserna. En köpberoende person kan även begå 

brott för att upprätthålla sina shoppingvanor genom att exempelvis sno pengar av närstående 

eller att göra inköp i andra människors namn (Köpberoendes Riksförbund). 

Avgränsningar 

Dr Helga Dittmar är psykolog vid University of Sussex i Storbritannien. Hon menar att 

köpberoende kan beskrivas utifrån fyra olika perspektiv: impulskontroll, tvångssyndrom, 

stämningsläge och missbruk (Dittmar, 2005, s. 469).  

 En impulsstörning innebär ett medfört beteende som får en person utför impulsiva 

handlingar som kan komma att utsätta såväl sig själv som andra för skada (Allgulander, 2005, 

s. 225).  Ett exempel på sådan beteende är pyromani, vilket innebär att någon medvetet och 

avsiktligt anlägger bränder. Även kleptomani ingår i denna kategori vilket betyder en 

impulsivitet att stjäla saker. Tillståndet beskrevs i början av 1900-talet tillsammans med 

impulsiv shopping då det yttrar sig på liknande sätt men skiljer sig utifrån inblandning av 

pengar (a.a.225f).  

 Tvångssyndrom innebär att en person drabbas av återkommande tankar eller fantasier som 

exempelvis att skada någon annan eller att sprida smitta (Allgulander, 2005, s. 118). Dessa 

tankar bidrar till att den drabbade känner obehag i form av oro eller ångest. För att dessa 

känslor ska lindras utförs ofta upprepade rituella tvångshandlingar såsom att räkna steg, 

upprepa ramsor eller att kontrollera att dörren är låst. Andra exempel på tvångssyndrom kan 

vara nagelbitning, skrikande av opassande ord, ryckningar eller blinkningar (a.a.).  

 Stämningsläge eller humör innebär det allmänna tillstånd en person befinner sig i, det 

aktuella välbefinnandet (Carlsson & Carlsson, 2001, s. 27). Tillstånd som kan ses tillhörande 

en människas stämningsläge är bland andra depression, ångest och stress (a.a.).  Dittmar 

menar att köpberoende är som mest vanligt, i detta perspektiv av fenomenet, då en person 

befinner sig i depression (Dittmar, 2005, s. 469). 

 Ett missbruk kan beskrivas som ett tillstånd där en individ tillfogar sig en substans, eller i 

detta fall ett beteendemönster, som medför att personen agerar annorlunda mot vad denne 

annars skulle (Allgulander, 2005, s. 131). Vid ett missbruk påverkas hjärnan på så sätt att den 

drabbade personen har svårt att tänka rationellt. Denne kan försätta sig i situationer som kan 

leda till fara, såväl för sig själv som för andra genom att exempelvis köra bil påverkad eller att 
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försumma anhöriga (a.a.). 

 Studien är avgränsad att enbart behandla köpberoende utifrån perspektivet missbruk och 

tar således inte upp de övriga tre synsätten. Detta påverkar även val av begrepp för fenomenet, 

på såväl svenska som engelska. Köpberoende och shopping addiction anses för syftet vara 

bäst användbara benämningar på problematiken då dessa innefattar beroendebegreppet. 

Beroende och missbruk 

Det är skillnad mellan beroende och missbruk (Allgulander, 2005, s. 131). Ett beroende 

medför att en person är fast i ett mönster av upprepat intag av substans eller fortsatt beteende 

trots vetskap om eventuella risker med fortsatt aktivitet (a. a.). Det amerikanska 

diagnossystemet Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM används som 

utgångspunkt vid diagnostisering av olika psykiska sjukdomar och tillstånd (Agerberg, 2004, 

s. 35). I den fjärde och senaste versionen, DSM-IV beskrivs kriterierna för beroende i sju 

punkter och det utifrån intag av substans. Minst tre av punkterna ska inom en 

tolvmånadersperiod vara uppfyllda för att ett tillstånd ska kategoriseras som ett beroende: 

1. Toleransnivån för den aktuella drogen bidrar till att man ökar sin dos eller att 

effekterna försämras vid intag av samma mängd. 

2. Abstinens, antingen vid avsaknad av drog eller att man forsätter ett intag för att 

undvika symtom. 

3. Kontrollförlust då mängden av intagen dos ökar mer än vad man tänkt från början. 

4. Önskan att minska sitt intag av drogen. 

5. Drogen tar upp större delen av livet. 

6. Drogen påverkar dina sociala aktiviteter. 

7. Fortsättande av intag av drog trots vetskapen om dess negativa påverkan (a. a.).  

 I DSM-IV beskrivs även kriterier för missbruk av substanser. Detta utifrån att de uppfattade 

symtomen inte har fyllt kriterierna för beroende. Minst en punkt ska vara uppfylld, varaktig 

eller återkommande under en tolvmånadersperiod: 

1. Upprepad droganvändning som påverkar personens förmåga att genomföra 

skyldigheter inom hemmet, skolan eller arbetet.  

2. Upprepad droganvändning som bidrar till risk för att personen utsätter sig för 

kroppslig skada exempelvis i form av bilköring eller hanterande av maskiner. 

3. Upprepad droganvändning som skapar problem med rättvisan. 
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4. Upprepad droganvändning som leder till återkommande sociala problem (Agerberg, 

2004, s. 36) . 

 

Beroenden och missbruk diagnostisera enligt DSM - IV utifrån intag av substanser (a.a.). Det 

finns dock många likheter med köpmissbruk och köpberoende (Bonnier, 2006, s. 144).  

Informanter om köpberoende 

De fyra intervjupersoner som intervjuats som experter i studien arbetar inom köpberoendets 

område. Dessa har under öppna samtal berättat om deras erfarenheter av köpberoende i syfte 

att komplettera information och anpassa fenomenet till det svenska fältet. Samtliga 

intervjupersoner presenteras närmare under rubriken ”Informanter och intervjupersoner”. 

 Docent Stefan Brené har undersökt vad som händer i hjärnan vid olika beroenden och han 

beskriver att personer med beroenden har en sämre funktion i den delen av hjärnan som 

uppfattar belöningskänsla. Han berättar att man även kunnat se att personer i beroende har 

sämre funktion i de delarna av hjärnan som styr människans impulser. ”Det är när beteendet 

förändras och blir tvångsmässigt och kompulsivt och oöverlagt och allt sånt, det är då det 

börjar bli ett beroende och missbruk”, säger han. Brené understryker att det inte finns några 

studier gjorda på just köpberoende men han kan tänka sig att hjärnans mekanismer fungerar 

likartat som vid andra beroenden. Brené menar att det är svårt att definiera köpberoende då 

det saknas forskning i ämnet. För att köpberoende ska kunna diagnostiseras menar Brené att 

det måste göras riktigt bra vetenskapligt underbyggd diagnostik och en bra underbyggd 

forskning, något som idag saknas.  

 Owe Sandberg arbetar med behandling av köpberoende personer och enligt hans erfarenhet 

är nio av tio köpberoende kvinnor. Däremot vill han inte kalla det för ett typiskt 

kvinnoproblem och understryker att männens problematik ser något annorlunda ut än 

kvinnors, att de handlar olika produkter. Han menar att kvinnor dominerar klädinköp medan 

män mest köper teknik såsom telefoner och datorer. Owe Sandberg uppskattar att 

köpberoende är som mest utbrett i åldrarna upp till 25 år och mellan 40-50 år för kvinnor och 

30-35 år för männen. Han beskriver att det största problemet för köpberoende är den 

moraliserande missuppfattningen att köpberoende är någonting positivt, att det blivit ett 

lyxproblem. Detta menar han är en allvarlig missuppfattning då köpberoende egentligen, 

liksom andra beroenden och missbruk är förknippat med känslor som oro, ångest, stress och 

även självmordstankar. Sandberg berättar att ett flertal av de patienter han har kommit till 
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honom via landstinget efter att ha försökt att begå självmord. Sandberg berättar även att han 

mött människor med köpberoende som begått allvarliga brott för att kunna finansiera sina 

inköp. Owe Sandberg tror att det är vanligt att personer med köpberoende vänder sig till 

socialtjänsten men att dessa allt för ofta blir ignorerade i sin situation. Han önskar att 

socialtjänsten skulle ha kunskap om köpberoende och att de kunde upptäcka problematiken 

hos klienterna för att kunna ha möjlighet att sätta in åtgärder för den enskilde.  

 Ann-Britt Aldeman är en av de många människor som haft ett köpberoende. I 

självbiografin ”Att köpa lyckan” berättar hon hennes väg från att börja handla kontrollerat till 

att bli dömd för grov förskingring och bokföringsbrott. Boken är även en skildring av hur hon 

kom ut ur sitt beroende och hur hon ser tillbaka på den tiden. Idag driver hon köpberoendes 

riksförbund där hon kämpar för att öka kunskapen om köpberoende och en kartläggning av 

fenomenet. Varje vecka får hon mellan 1-20 mail från människor som antingen känner någon 

som befinner sig i ett köpberoende eller som befinner sig i ett själv. Mailen har kommit från 

män och kvinnor från hela landet, från personer i åldrarna 14 år och uppåt, men Aldeman vill 

inte spekulera i hur många som kan tänkas vara i ett köpberoende. Hon menar att det är svårt 

att göra en uppskattning av hur många som kan tänkas vara drabbade men att hon är säker på 

att köpberoende är ett dolt problem. ”Jag tror att det vi ser och hör är toppen av ett isberg”, 

säger hon. Aldeman menar att det är vanligt att tro att man enbart köper kläder men hon 

poängterar att det är möjligt att förköpa sig på annat också, att det finns många olika former 

av köpberoende. Som exempel kan man lika lätt förköpa sig på internet eller bjuda kompisar 

på dyra krogbesök påpekar hon. Aldeman understryker, även hon, att det är viktigt att förstå 

vad köpberoende är och att det är felaktigt att se fenomenet som ett lyxproblem. Hon berättar 

att de köpberoende personer hon träffat mått fruktansvärt dåligt och att ett flertal av dem varit 

självmordsbenägna. ”Det jobbigaste jag hört om var en 16 årig tjej som hade shoppat på nätet 

med sin mormors visakort och sen när det här uppdagades så försökte hon att ta sitt liv”, 

berättar hon. Både Aldeman och Sandberg nämner att självmordsbenägenheten kan ses som 

relativt vanligt bland köpberoende och att det är viktigt att man söker behandling för sitt 

tillstånd. Vid akuta fall uppmanar Aldeman att omedelbart ta kontakt med psykiatrin, att lägga 

allt annat åt sidan och söka hjälp. Dock anser hon att det är för få människor som känner till 

köpberoende och att detta kan bidra till att behandlingen blir bristfällig. Aldeman har 

erfarenhet av människor som sökt bistånd hos socialtjänsten men blivit nekade hjälp, något 

hon menar kan ha samband med okunskap om fenomenet köpberoende.  

 Eva Jonsson är ekonom och arbetar för socialtjänsten. I tjänsten träffar hon klienter i såväl 

köpmissbruk som i andra missbruk. När en person inte är kapabel att hantera sin egen 



11 

 

ekonomi skickas dennes inkomst till socialtjänsten. Jonsson betalar klientens räkningar och 

hjälper denne att planera sin ekonomi. Hon berättar att de klienter hon har som är 

köpberoende ges mindre summor pengar av sin egen kassa, två gånger i veckan så att 

pengarna inte ska ta slut på en gång. Eva Jonsson menar att hon ser likheter mellan 

köpberoende klienter och klienter med annan beroendeproblematik då beteendemönstren är de 

samma. Jonsson tror att kunskapen om köpberoende inom socialtjänsten är begränsad och att 

socialsekreterare lätt kan misslyckas att märka problematik hos klienter. Hon efterfrågar ökad 

utbildning i ekonomi och detta vid en relativ tidig ålder för att öka kunskapen om 

budgetplanering. Jonsson uppger att hon arbetar fram förslag på hur detta skulle kunna se ut 

och att det kan komma att ses som en möjlig prevention mot köpberoende.  

 Samtliga informanter anser att man behöver bearbeta köpberoende genom samtal. ”Man 

måste hitta de bakomliggande faktorerna till sitt beroende och sen jobba med det”, säger 

Aldeman. Eva Jonsson anger samtal som köpberoendets enda utväg och föreslår att man 

arbetar med sitt beteende för vad det är: ”Jag tycker att det är väldigt viktigt att arbeta 

kognitivt och inte gräver ner sig för mycket. Man ska få ut sin ledsenhet och allt det här och 

berätta sin historia men sen ska man jobba väldigt praktiskt ”hands on” och inte bli ett offer”, 

säger hon. Informanterna är även överrens om socialtjänstens ansvar i köpberoendefrågan då 

samtliga anser att någonting borde kunna göras. 

Socialsekreterare och köpberoende 

I socialtjänstlag (SFS 2001:453), vidare SoL, ska socialtjänsten enligt 1 kap 1 § arbeta för att 

människor ska leva under jämlika levnadsförhållanden. Medborgare i Sverige ska enligt 

paragrafen få hjälp att aktivt delta i samhällslivet, såväl ekonomiskt som socialt. Vidare 

beskrivs vissa uppgifter inom socialtjänsten under 3 kap 1§. I sista stycket står det att det till 

socialtjänstens uppgifter hör att ”svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och 

vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det” . Bistånd 

som ges av socialtjänsten behöver därefter inte enbart ses som en direkt hjälp med pengar utan 

som hjälp även i andra former. I SoL 4 kap 1§ uppges att den som inte kan tillgodose sina 

egna behov eller kan få sina behov tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av 

socialnämnden. Lagrummet innebär att en person i behov av hjälp ska kunna vända sig till 

socialtjänsten om ingen annan möjlighet finns att lösa sin rådande situation. Enligt 3 kap.7§ 

SoL ska socialnämnden arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra 

beroendeframkallande medel. Detta kan bland annat ske genom att sprida information till 
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myndigheter, grupper och enskilda om medförande skadeverkningar och möjligheter till hjälp. 

I SoL 5 kap. 9§ står: ”Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får 

den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall 

i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen 

fullföljs”. Lagrummet begränsar inte längre missbruket till alkohol och andra 

beroendeframkallande medel vilket vidare ger utrymme för andra missbruk att behandlas 

utifrån socialnämndens ansvarsområde.  

 Ingenstans i lagen nämns köpberoende, dock behandlas spelmissbruk som är ett 

ickesubstantiellt beroende, liksom köpberoende är. Frågan om socialtjänstens ansvar för 

spelmissbrukare är prövat av Regeringsrätten och går att utläsa i RÅ 2005 ref. 51:  

”Ett så långtgående ansvar som nu sagts kan inte utan uttrycklig lagändring utsträckas till områden av 

annan karaktär, oavsett om den enskildes problem kan betecknas som "missbruk" av något slag. 

Bestämmelserna i 3 kap. 7 § och 5 kap. 9 § SoL kan således inte anses ha fått en vidare innebörd än den 

tidigare 11 § i 1980 års SoL. Dessa bestämmelser tar alltså endast sikte på missbruk av alkohol och andra 

beroendeframkallande medel. Socialnämnden har därför inte någon generell skyldighet att arbeta för att 

förebygga spelmissbruk eller att tillhandahålla behandling för spelmissbruk.  
Det nu anförda hindrar inte att rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i vissa fall kan komma i fråga även 

när det gäller behandling för spelmissbruk (jfr prop. 2000/01:80 s. 93). Rätten till bistånd är generell till 

sin karaktär och inte begränsad till vissa insatser eller ändamål. Till skillnad från vad som gäller vid 

behov av behandling för missbruk av alkohol etc. förutsätter dock bistånd till behandling för spelmissbruk 

att de allmänna förutsättningarna för rätt till bistånd är uppfyllda, främst att den enskilde inte själv kan 

tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt. ” (RÅ 2005 ref. 51). 

 

I den ovan angivna prop. 2000/01: 80 behandlas på sidan 93 socialtjänstens ansvar gällande 

vård och behandling för missbruk av alkohol, narkotika och liknande. Här konstateras att även 

behandling för spelmissbruk i vissa fall kan vara en insats som ligger inom socialtjänstens 

ansvarsområde. Dock understryks tydligt att medförande kostnader för behandling såsom 

medicin och psykoterapi inte skall bekostas av socialtjänsten. Betonas gör även vikten av att 

sjukvård och socialtjänst utvecklar ökat samarbete kring individer med problematik (prop. 

2000/01: 80 s. 93).  

 De bestämmelser som finns för socialsekreterare i form av lagrum i SoL presenteras även i 

form av riktlinjer inom socialtjänsten. På Stockholms stads hemsida presenteras de för 

Stockholm gällande riktlinjer och dessa uppdateras i samband med lagändringar som sker. I 

de riktlinjer som behandlar handläggning av ekonomiskt bistånd finns köpmissbruk nämnt:  

”Kommunen har skyldigheter när det gäller åtgärder mot missbruk av alkohol och andra 

beroendeframkallande medel, dvs. missbruk av kemiska preparat. Det är landstingets ansvar att vårda 

sådana yttringar av psykisk ohälsa som kan ge upphov till olika former av beroenden och missbruk som 

inte avser alkohol eller drogmissbruk såsom exempelvis spelmissbruk, matmissbruk, köpmissbruk och 

sexmissbruk.  

 

En ansökan om bistånd för behandling av spelmissbruk utreds och prövas inom ramen för rätten till 

ekonomiskt bistånd. Huvudregeln är att ekonomiskt bistånd till denna kostnad inte beviljas, eftersom 

behovet kan tillgodoses genom flera mottagningar i Stockholm som erbjuder behandling, även för icke 

svensktalande spelberoende personer.” 



13 

 

 

I första stycket behandlas köpmissbruk tillsammans med spelmissbruk, matmissbruk och 

sexmissbruk som om de vore tillhörande samma kategori av missbruk och därmed ska 

behandlas lika (Stockholms stad, 2007, s. 27). I andra stycket beskrivs vidare spelberoende 

däremot separat vilket understryker att beroendet skiljer sig från de övriga. Köpberoende 

tillfaller landstinget för behandling av beroendet och psykiska ohälsan (a.a.).  

 För hjälp med den ekonomiska problematiken kring hanteringen av pengar krävs dock 

bistånd av annat slag. En insats från socialtjänsten för en person i ett köpberoende enligt SoL 

3 kap 1§ kan exempelvis vara budget och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och 

regleras av skulsaneringslag (SFS 2006:548) 2 § som anger att kommunen inom ramen för 

socialtjänsten eller på annat sätt ska ge råd och anvisningar till skuldsatta.  

Tidigare forskning  

Hjärnan är konstruerad att öka chansen för artens överlevnad genom ett belöningssystem 

(Brené & Olson, 2007, s. 179). Systemet är lika för alla ryggradsdjur och innebär att 

aktiviteter såsom att äta, dricka och ha sex utsöndrar ett ämne, dopamin i hjärnan vilket skapar 

en känsla av njutning. På detta sätt uppmuntrar hjärnan kroppen till att utföra en speciell 

handling. Vid ett beroende ändrar dopaminet sin funktion så att hjärnan uppfattar njutning i 

samband med stimulans av det aktuella medlet eller beteendet beroendet grundar sig på. Detta 

sker i såväl ett substansintag som ett beteendeberoende såsom exempelvis spelberoende, 

matberoende eller köpberoende (a.a. s. 179ff). Varken ett beroende eller ett missbruk uppstår 

plötsligt, utan växer fram gradvis i och med upprepad användning av en substans eller vid 

upprepning av beteende. Såväl missbruk som beroende bör enligt Brené och Olson ses som en 

framkallad hjärnsjukdom (a.a. s. 180).  

 Traditionellt är begreppen beroende och missbruk begränsade till intag av olika substanser 

(Clark & Calleja, 2008, s.643).  Clark och Calleja (2007) menar dock att denna uppfattning 

har ändrats, och att den fortfarande är under förändring att inkludera beroendeframkallande 

beteenden såsom spel, sex, shopping, mat och internetanvändning (a.a.). De beskriver en 

köpberoende person som besatt av att handla (a.a. s. 637). Denne är ofta spänd och 

förhoppningsfull inför sina inköp och känner en lättnad kort efter det utförda köpet. Känslan 

övergår efter en stund oftast från njutning till obehag och den köpberoende får ångest över det 

utförda köpet istället (a.a.). Psykologiska faktorer som kan ses såväl tillhörande köpberoende 

som bidragande till köpberoende är låg själkänsla, depression och ångest (a.a. s. 639). Utifrån 

kognitiva terapimodeller skulle köpberoende kunna beskrivas som ett tillagd oönskat beteende 
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för att lindra obehag. Då den drabbade känner känslor av ångest och missnöje, handlar denne 

för att lindra denna känsla. På detta sätt kan man kalla köpberoende för en betingad stimulans, 

en medförd uppmuntran (a.a.). De kortsiktiga kickarna den köpberoende upplever när den 

handlar bidrar till att beroendet fortsätter och eskalerar till att personen ifråga tappar 

kontrollen över sina inköp och handlar mer för att uppnå tillfällig njutning. Ett sätt att 

beskriva effekten är att en köpberoende använder sin shopping som självmedicinering (a.a.).  

 Roberts och Jones (2001) beskriver att attityden gällande pengar har förändrats, från att 

spara pengar till att förbruka pengar (Roberts & Jones, 2001, s. 213). De menar att det skapats 

en konsumerande kultur där människor identifieras utifrån hur mycket och vad de handlar 

vilket grundas på faktorer som exempelvis status, avundsjuka och njutning (a.a.). Viljan att 

vara en del av den konsumerande kulturen beskrivs som universell och karaktäriseras av att 

handla till varje pris. Krediter blir allt vanligare, mer lättillgängliga och detta kan ses som en 

av anledningarna till att människor överkonsumerar (a.a. s.214). Även inställningen till 

skulder har förändrats under de senaste tio åren, något som är speciellt utbrett bland 

ungdomar. En studie utförd i USA visade att en av anledningarna till denna förändring kan 

vara att i takt med att skulderna ökar blir fler skuldsatta vilket i sin tur leder till en norm, det 

bli accepterat att vara skuldsatt (a.a.).  

 Dr Helga Dittmar menar att köpberoende är ett växande problem (Dittmar, 2005, s. 467). I 

en artikel skriver Dittmar att det inte finns några vetenskapliga mätningar gjorda i varken 

USA eller Storbritannien på hur många som är drabbade av köpberoende. Försiktigt 

uppskattar Dittmar att 2-5 % av befolkningen i dessa länder befinner sig i ett köpberoende. 

Med denna uppskattning, beräknad på 2 % skulle det innebära att drygt en halv miljon 

människor i Storbritannien och mer än tio miljoner människor är köpmissbrukare. 

Köpberoende yttrar sig främst i att individer köper personliga konsumentprodukter såsom 

kläder och utseenderelaterade produkter men även annat konsumeras, allt som kan 

konsumeras. I fråga om genus hänvisar Dittmar till en jämförelse av ett trettiotal studier om 

köpberoende då hon drar slutsatsen att cirka 90 % av de drabbade är kvinnor (a. a. s. 467ff). 

 Dittmar (2004) menar att det generellt sett är skillnad mellan könen gällande uppfattningen 

kring materialistiskt värde (Dittmar, 2004, s. 207). Män har enligt Dittmar en förmåga att 

uppskatta praktiska och verksamhetsbaserade produkter såsom bilar och datorer. Kvinnor 

föredrar symboler på medmänskliga relationer eller annan känslomässig betydelse såsom 

exempelvis ett halsband från någon avliden släkting (a.a.). Det är dock skillnad på att äga och 

köpa, men Dittmar menar att skillnaderna består. Drivkraften bakom inköp kan ses utifrån tre 

olika dimensioner: funktionellt, social och identitet. Dittmar menar att kvinnor tenderar att 
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uppskatta samtliga tre dimensioner medan män föredrar i första hand det funktionella (a.a.). 

Kvinnor har således en mer positiv inställning till att handla än män och Dittmar menar att 

detta bakomliggande mönster karaktäriserar könsskillnader i köpberoendet (a.a. s. 208).  

Teoretiska utgångspunkter 

Symbolisk interaktionism 

Filosofen G.H. Mead förde fram det sociologiska tänkandet bakom teorin symbolisk 

interaktionism (Giddens, 2007, s. 40).  Från början grundades teorin utifrån språk- och 

meningsbildande då Mead menade att språket och de ord människor använder för att 

kommunicera med varandra omstruktureras i bilder av vad som menas, symboler (a.a.). 

Begrepp och ord har således en tillhörande mening i dessa symboler och uppfattningen om 

detta är någonting människan lär sig och som sker genom upprepning, samt i relation till 

andra människor. När väl ett ord eller begrepp blivit kopplat till en bild eller symbol har 

förmågan skapats att relatera dessa till varandra, exempelvis att koppla ihop ordet klänning 

med en bild, symbol av en klänning (a.a.). I relation till köpberoende skulle detta kunna 

innebära att en individ i ett köpberoende sätter samman en framgångsrik identitet med 

exempelvis kläder och accessoarer. Symbolisk interaktionism kopplar då samman en 

människas identitet med en uppfattning om ett lyckligt liv. 

 Mead menade även senare att människans kroppsspråk fungerar på liknande sätt, att gester 

kopplas ihop med en underliggande mening och betydelse genom symboler. Genom att lära 

sig tolka människors gester kan således tolkningar ske, till att uppfatta en icke-verbal 

kommunikation människor emellan. Att se på den man talar med om denne exempelvis är arg 

eller ledsen bidrar till att veta hur man själv ska uppträda i den rådande situationen. 

Symbolisk interaktionism uppfattar samtliga signaler i människors samspel med varandra som 

sociala och innefattande av symboler (a.a.). 

 Symbolisk interaktionism kan även kopplas till olika områden såsom sjukdom och hälsa 

(a.a. s. 241). En sjukdomsbild symboliseras genom att uppfatta sin egen eller andras hälsa 

genom ord och begrepp. Sjukdomstillstånd som exempelvis cancer kan uppfattas olika 

beroende på erfarenhet och hur en människa symboliserar begreppets mening i samband med 

sjukdomsbilden (a.a.). Beteenden kan inom symbolisk interaktionism ifrågasättas utifrån 

anledningar till att vissa individer kan uppfattas som avvikande medan andra inte gör det, 

vilka symboler som orsakar den gällande uppfattningen (a.a. s. 590).  

 H. Chaiklin menade vidare att symbolisk interaktionism kan ses som ett sätt för 
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socialarbetare att samspela med sina klienter utifrån dennes syn på människans 

beteendemönster (Payne, 2002, s. 248). Det kan således uppfattas om mer effektivt och minde 

ansträngande för bägge parter att sätta fokus på symboler istället för den traditionella 

psykologiska relationen (a.a.).  

Stämplingsteori 

Den symboliska interaktionismen betonar människors sätt att samspela genom olika symboler 

såsom gester, ord och klädval (Lindqvist & Nygren, 2006, s. 104). Dessa symboler kan ses 

avgörande för vilka egenskaper som tillskrivs personen i fråga, hur denne uppfattas av andra 

och hur denne uppfattar sig själv. I relation till detta kan interaktionismen användas i syfte att 

beskriva stämplingar, stigmatiseringar och avvikande beteenden såsom missbruk och 

prostitution (a.a.). Stämplingsteorin understryker undvikandet att stigmatisera och att 

tillrättavisa människor (Payne, 2002, s. 305). Teorin ger en beskrivning av avvikande 

beteende, såsom missbruk och prostitution. Dessa kan ses som ett samspel mellan människor 

inom den avvikande gruppen snarare än en egenskap hos den enskilde individen. Detta 

innebär vidare att människor i ett köpberoende har en förståelse och en delad gemenskap. 

Dock kan beteenden och åsikter ifrågasättas av individer utanför den specifika grupperingen 

(Giddens, 2007, s. 590). Sociologen H. Becker menade att dessa beteenden ursprungligen 

konstrueras som avvikande eller icke avvikande beroende av hur andra människor uppfattar 

dem. En individ formas av hur andra uppfattar denne och får därefter en stämpling (Lindqvist 

& Nygren, 2006, s. 104). Yrkesverksamma inom lag och ordning har stor makt i 

bestämmandet om vem som i denna fråga stigmatiseras då de styr rådande moral. Stämplingar 

av detta slag kan således ses som ett uttryck för makstrukturen i samhället (Giddens, 2007, s. 

590). När en individ väl stämplats behandlas denne utifrån andras uppfattning, en person som 

stulit är en tjuv och så vidare. Är det så att ett tjuvaktigt beteende är accepterat i det aktuella 

samhället, anses gärningen mindre allvarlig än om det rådet noll tolerans vilket gör att 

stämpling i det förstnämnda fallet kan anses av mindre vikt (a.a.). 

Metod  

Då en del av syftet med studien om köpberoende och undersöka socialsekreterares syn på 

köpberoende som socialt problem grundar sig uppsatsen på ett kvalitativt tillvägagångssätt. 

Metoden är speciellt anpassningsbar till uppsatsen då den kvalitativa metoden syftar till att 

belysa åsikter och kunskap kring valda teman och fenomen (Dalen, 2007, s. 11). Intervjuerna 

utfördes med hjälp av en fallinriktad metod där en skriven berättelse, en vinjett fick utgöra 
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inledning till diskussion kring köpberoende (Dalen, 2007, s. 101f). Vinjetten framtogs utifrån 

kriterierna om köpberoende för att spegla en så realistisk tänkbar arbetssituation som möjligt 

(se bilagor 1 och 3). För att komplettera samtalet förbereddes semistrukturerade frågor. En 

öppen semistrukturerad intervju ger intervjupersonen möjligheten att fritt kunna tala kring 

valda teman då fokus läggs på egna åsikter (Denscombe, 2000, s.135). De fyra intervjuer som 

genomfördes med informanterna grundades på deras erfarenheter om köpberoende och kan 

mer ses som öppna samtal. Inför dessa intervjuer krävdes således inga förberedda frågor. 

Urval 

Uppsatsen grundar sig på empiri hämtad ur intervjuer med socialsekreterare som arbetar med 

ekonomiskt bistånd. Anledningen till detta val är att dessa i sitt arbete kan komma i kontakt 

med klienter med köpberoendeproblematik. Genom sökning via internet hittades 

telefonnummer till olika stadsdelskontor. Socialsekreterarna, vidare kallade 

intervjupersonerna valdes utifrån möjlighet till att träffas och viljan att delta i studien. Detta 

tilllfällighetsurval innebar rent praktiskt att det totalt kontaktades 14 stadsdelskontor varav de 

fem första intresserade valdes ut för intervju (Denscombe, 2000, s. 24f). De fyra övriga 

deltagarna till uppsatsen, informanterna som användes till stöd för bakgrunden har även de 

tagit i kontakts med via uppgifter från internet. Dessa valdes utifrån kunskap och erfarenhet 

om olika perspektiv på köpberoende. 

Intervjuer 

Intervjuerna i studien har inte enbart syftat till att samla information kring de ställda frågorna 

utan även att komplettera kunskapen kring köpberoende, utöver det insamlade 

litteraturmaterialet (Dalen, 2007, s. 10). Inför intervjuerna med socialsekreterarna utarbetades 

en semistrukturerad intervjuguide utifrån de valda frågeställningarna i studien (se bilaga 2). 

Dessutom gjordes en provintervju som en test av såväl det skrivna materialet som den 

tekniska utrustningen. Samtliga fem intervjuer med socialsekreterarna utfördes i lokaler på de 

socialkontor de var verksamma vid. Sammanlagt deltog sex socialsekreterare, vilket innebär 

att det vid ett intervjutillfälle var två personer deltagande. 

 Intervjuerna med informanterna utfördes på platser valda av dessa vilket kom att innebära 

att tre intervjuer utfördes på informanternas arbetsplats. Den fjärde intervjun utfördes vid ett 

avskilt bord på ett kafé i ett köpcentrum.  

 Vid samtliga nio intervjutillfällen användes en MP3 för inspelning av samtalet i syfte att 

återskapa intervjupersonernas talade ord (Dalen, 2007, s. 30ff). Efter intervjuerna 
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transkriberades materialet vilket innebär att det som blev sagt under intervjutillfällena blev 

utskrivet till ord. Transkriberingsarbetet utfördes av uppsatsförfattaren, vilket enligt Olsson 

och Sörensen (2007) kan vara en fördel då det ger tillfälle för den enskilde forskaren att 

komma närmre sina uppgifter (Olsson & Sörensen, 2007, s. 98).  

Informanter och intervjupersoner 

Bakgrunden i uppsatsen är baserad på en kombination av litteratur och intervjumaterial i syfte 

att koppla köpberoende till svenska förhållanden. Sammanlagt har fyra personer med 

anknytning till köpberoende intervjuats som experter, vilka i studien kallas för informanter.  

 Ann-Britt Aldeman är före detta köpberoende och författare till en självbiografi om hennes 

missbruk. Hon är även ordförande i köpberoendes riksförbund, ett nationellt nätverk som 

bland annat kämpar för att människor med köpberoende ska ha rätt till hjälp.  

 Eva Jonsson är ekonom och arbetar inom socialtjänsten som handläggare av 

försörjningsmedel vilket innebär att hennes klienter har sina utbetalningar kopplade till 

socialtjänsten, som sedan betalar avgifter som räkningar och andra kostnader. Syftet med 

denna insats är att klienten ska ges möjlighet till planering och bättre kontroll för att senare 

kunna bli självständiga i ekonomin. I Eva Jonssons arbete kommer hon i kontakt med bland 

andra köpberoende klienter. 

 Owe Sandberg är psykolog och psykoterapeut med mer än 30 års yrkeserfarenhet. Han är 

en av få personer som behandlar köpberoende tillsammans med andra beteendeproblematiker 

som spelberoende och nätberoende. Owe Sandberg har tidigare varit verksam vid Kolmårdens 

behandlingshem där man behandlar spelberoende och köpberoende.  

 Stefan Brené är docent i neurovetenskap och han har forskat i hjärnans belöningssystem 

och vad som händer vid olika beroenden. Han har bland annat skrivit om underliggande 

biologiska faktorer bakom spelberoende, ett tillstånd som på många sätt kan likna 

köpberoende.  

  De sex deltagande socialsekreterarna var samtliga kvinnor. Dessa har avidentifierats och 

blivit givna fingerade namn: Alice, Emma, Kerstin, Lena, Sofia och Tina. 

Litteratursökning 

Sökandet efter relevant vetenskaplig litteratur genomfördes först i Sköndals bibliotekskatalog 

i databaserna LIBRIS, DIVA och SOCINDEX. De använda sökorden var köpberoende, 

tvångsmässig shopping, shopaholic, shopping addiction och compulsive buying. I databasen 

LIBRIS gav sökordet köpberoende sju träffar varav fyra av dessa var samma självbiografi av 
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Ann-Britt Aldeman. De övriga tre träffarna hade ingen relevans för uppsatsen då det var 

böcker som behandlade konsumtion och köpberoende utifrån andra perspektiv. Sökordet 

tvångsmässig shopping gav sex träffar, alla lika med föregående sökord. Sökordet shopping 

addiction gav en träff men denna var irrelevant för studien då boken inte ens behandlade 

köpberoende utan substantiellt missbruk, substance abuse. Shopaholic gav 21 utslag och 

samtliga var olika titlar på romaner av samma författare och inte relevanta för uppsatsen. 

Sökordet compulsive buying gav ett resultat vilket var en bok om köpberoende och därför 

aktuell för studien. Vidare söktes efter artiklar, genom användandet av samtliga sökord i 

databaserna DIVA, digitala vetenskapliga arkivet. Av samtliga sökord gav enbart sökordet 

compulsive buying en träff, en C-uppsats i psykologi från Mälardalens högskola. I 

SOCINDEX gav sökordet shopping addiction 25 träffar där två ansågs användbara och 

sökordet compulsive buying gav fyra relevanta träffar bland 30 funna artiklar. Övriga sökord 

gav inga träffar i databasen SOCINDEX.  

 Utöver detta har sökning skett via internet på söksidan Google Scholar. Sökordet 

köpberoende gav 19 träffar totalt och av dessa behandlade en av dem köpberoende, en 

elevuppsats. Övriga träffar behandlade andra ämnen såsom exempelvis spelberoende. 30 

träffar gav sökordet tvångsmässig shopping men ingen av dessa behandlade ämnet 

köpberoende utan gav utslag utifrån att orden ingick i sammanhanget på annat sätt. Ordet 

shopaholic gav 1460 träffar men av dessa träffar var majoriteten citat eller samma 

skönlitterära titlar som vid tidigare sökmotorer. Av 35000 träffar på sökordet compulsive 

buying gav de flesta indikation om att behandla tvångssyndrom, vilket inte ingår i studien. 

Bland träffarna hittades dock två artiklar som behandlade köpberoende utifrån 

missbruksperspektivet. Sökordet shopping addiction gav så mycket som 43800 träffar varpå 

det var svårt att söka igenom samtliga. Av de genomsökta träffarna var majoriteten träffar som 

behandlade andra beroenden såsom droger och alkohol utifrån ordet addiction eller citat.  

Analys och tolkning 

Analysen i studien har genomförts med hjälp av meningskoncentrering (Olsson & Sörensen, 

2007, s.98). Metoden innebär att en stor textmassa bearbetas till mindre format med färre 

antal ord utan att innebörden av materialet påverkas (a.a.). Detta skedde genom att de 

transkriberade texterna skrevs ut i pappersform och bearbetades med hjälp av en 

överstrykningspenna. Det kvarvarande materialet delades sedan in i teman utifrån studiens 

syfte. Tematisering är en analysmetod där de ämnen som framgår utifrån intervjuerna delas in 

i olika områden. Redan innan utförda intervjuer skrevs intervjuguiden utifrån studiens syfte 
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och frågeställningar, vilka är samma teman som i efterhand använts i tematiseringen och som 

fått utgöra rubriker för analysen. Efter transkribering och meningskoncentreringen söktes i 

materialet efter dessa som sedan sammanställdes utifrån det som framgått (Dalen, 207, s. 

84ff).   

 Hermeneutik, tolkningslära handlar om att inte bara uppfatta ett fenomen eller en 

företeelse, utan även att förstå hur någonting är betingat (Thurén, 2007, s. 94). Den 

hermeneutiska tolkningen utgår ifrån forskarens perspektiv och baseras på dennes eventuella 

värderingar och förförståelse av det studerade fenomenet (Kvale, 1997, s. 182). Detta innebär 

vidare att det material som framgått i studien har tolkats utifrån uppsatsförfattarens 

uppfattningsförmåga.  

Metodkritik 

Uppsatsen grundar sig på information från två olika fokusgrupper, informanter och 

intervjupersoner. Sammanlagt utfördes nio intervjuer och dessa varade ungefär en timme var. 

Förutom att det var tidskrävande att utföra intervjuerna så blev det även ett omfattande arbete 

att senare transkribera och bearbeta materialet, något som bland annat bidrog till ökad stress 

hos uppsatsförfattaren. Dessutom kanske vinjettmetoden kan ses som bidragande till 

intervjupersonernas uppfattning kring köpberoende då vinjetten kan ses beskriva fenomenet. 

Trots detta anses metoden medfört god empiri i studien. Medvetenhet finns också kring det 

faktum att den hermeneutiska tolkningsmetoden kan ses som partisk då den utgår från 

forskarens, alltså uppsatsförfattarens förförståelse.  

Validitet och reliabilitet 

Begreppet validitet innebär giltighet i det studien avser att undersöka, att forskaren mäter det 

som avses att mätas. Hur tillförlitlig en mätning är anges genom måtten hög eller låg (Kvale, 

1997, s. 215). För att försöka nå så hög validitet som möjligt i uppsatsen har 

frågeställningarna och syftet ifrågasatts under studiens gång och ställts mot det framkomna 

materialet. Deltagare till intervjuerna övervägdes även utifrån syfte och frågeställningar för att 

mätningarna skulle överensstämma med vad avsågs att mäta, socialsekreterares syn på 

köpberoende samt deras uppfattning kring lämpliga insatser.  

 Reliabilitet mäter tillförlitlighet i undersökning, att det som framgår är mätt riktigt och rätt 

(Thurén, 2007, s. 26).  En studie med hög reliabilitet ska med samma metod kunna 

genomföras av andra forskare och nå liknande resultat (a.a.). I försök att nå så hög reliabilitet i 

undersökningen som möjligt har frågeställningarna och syftet jämförts mot intervjuguiden för 
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att försäkra om att dessa sammanstämt. Intervjupersonerna fick frågor som utgick från samma 

intervjuguide och samma vinjett delades ut för granskning. Samtliga intervjuer spelades in 

och transkriberades av samma person och med samma metod. Detta kan ses öka reliabiliteten 

i studien då den är genomgående lika behandlad. 

Etiska överväganden   

1 januari 2004 infördes en etikprövningslag, lag (SFS 2003:460) om etikprövning av 

forskning som avser människor där forskaren ska genomgå en prövning om projekt som avser 

all forskning på människor (Dalen, 2007, s. 20). Då denna C-uppsats varken behandlar 

känsliga personuppgifter enligt 3§ eller utför studien med hjälp av metoder som framgår i 4§ 

behöver uppsatsen inte heller genomgå etisk prövning enligt 6§. Detta innebär att uppsatsen 

inte berörs av lagstiftningen. Däremot togs hänsyn till forskningsetiska rådets fyra principer 

för samhällsvetenskapliga och humaniora forskningsområden som antogs 1990 och som sedan 

2001 är en del av Vetenskapsrådet(a.a. s. 21).  

 ”Informationskravet” innebär att intervjupersonen ska informeras om hur studien bedrivs 

och hur det insamlade materialet kommer att användas. Belysas ska även att deltagandet 

baseras på frivillighet och att medverkan kan avbrytas när som helst under studiens gång 

(vetenskapsrådet, 2002, s.7).  Såväl intervjupersoner som informanter informerades om detta 

såväl muntligt som skriftligt i ett samtyckesdokument de fick i inledning till intervjun (se 

bilaga 4). I det utdelade dokumentet om samtycke stod även kontaktuppgifter utifall 

intervjudeltagaren hade frågor eller åsikter kring studien. 

 ”Samtyckeskravet” behandlar att den som blir intervjuad frivilligt medverkar till intervjun. 

Ett uttalat godkännande från denne till forskaren, något som gavs inför samtliga intervjuer 

(a.a. s. 9). Efter muntlig förklaring om studien och utdelande av samtyckesdokumentet gavs 

intervjudeltagaren frågan om det var något denne undrade över gällande studien och dess 

ändamål samt om deltagande till studien godkändes. 

 ”Konfidentialitetskravet” är en rättighet och säkerhet för intervjupersonernas 

personuppgifter. I vissa fall innebär detta att information anonymiseras. Uppgifter ska 

förvaras oåtkomliga för obehöriga och behandlas med tillförsikt (a.a. s. 12). 

Socialsekreterarnas namn och stadsdelskontor har anonymiserats för att skydda deras 

identiteter. Detta blev de informerade om såväl muntligt som i samtyckesdokumentet de fick 

ta del av. Informanterna fick frågan om att delta med namn och titel, något som samtliga gav 

medgivande till muntligt.  



22 

 

 ”Nyttjandekravet” syftar till att det framkomna materialet fyller sin funktion i det ämnade 

området. Information får därmed inte lämnas vidare för andra ändamål (a.a. s. 14). Materialet 

som framkommit i studien är enbart till för denna C-uppsats. Samtligt intervjumaterial 

förvaras på säker plats under arbetets gång och kommer därefter att raderas. 

Resultat 

Syftet med denna C-uppsats är att öka kunskapen om köpberoende och undersöka 

socialsekreterares syn på köpberoende som socialt problem samt vilka insatser de anser 

lämpliga. Empirin är hämtad ur intervjuer med sex stycken socialsekreterare och nedan 

presenteras vad som framgått under dessa. Rubrikerna utgår från en sammanställning av 

intervjuguiden som i sin tur är utformad utifrån syfte och frågeställningar. De valda rubrikerna 

är en sammanställning av vad som huvudsakligen framgick under varje tema. Under fem 

intervjutillfällen deltog sex socialsekreterare. Vid en intervju deltog således två personer vilka 

har fått de fingerade namnen Emma och Tina.  

Reaktion på Vinjetten om Eva Nilsson 

Någonting som samtliga intervjupersoner tar fasta vid är att de i sitt arbete alltid utreder hur 

deras klienter hanterar sin ekonomi. Närmare bestämt innebär detta att klienten vid första 

mötet har i uppgift att ta med sig utskrifter på samtliga underlag gällande inkomst och utgifter. 

Socialsekreterarnas främsta arbetsuppgift är således att undersöka om klienterna befinner sin 

inom norm för att beviljas bistånd. Samtliga intervjupersoner anser att det är det första steget i 

ärendet kring Eva Nilsson och de ställer sig frågande till om hon över huvud taget är 

berättigad försörjningsstöd. Sofia säger dock att många av hennes klienter är väldigt stiliga 

och att man inte ska låta sig luras av hur en utsida av en människa ser ut. Ibland kan det vara 

de som ser som mest välklädda ut som har den sämsta utgångspunkten menar hon, att det kan 

vara så att personen ifråga klätt upp sig inför sitt möte med socialtjänsten.  

 Lena beskriver situationen på följande sätt: 

 
Ja, det är ju så och det är ju det man ser först och det finns några som är väldigt stiligt klädda och så 

vidare, mån om sitt utseende när de kommer hit. Ibland ser man en och annan ring eller smycken, dyr 

väska kanske och så vidare och det väcker ju givetvis tankar om var de kommer ifrån. De flesta som söker 

socialbidrag, vi utgår ju ifrån att människorna är i en väldig ekonomisk knipa och många, eller de flesta, 

saknar försörjning, alltså de är utan lön och saknar rätt till a-kassa, rätt till sjukpenning. De har ingen 

sjukpenningsgrundad inkomst och så vidare. Då när man har de här yttre attributen så undrar man ju 

varifrån de kommer, men alla får ju vara på sitt eget sätt. Jag kan ifrågasätta det i mitt stilla sinne men det 

är ju inte så ofta man ifrågasätter folks kläder och så vidare. Det första jag tänker på med den här kvinnan 

är att jag blir nyfiken på hur hennes försörjning ser ut. (Lena) 
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Lena påpekar med andra ord en viss misstänksamhet mot att klienterna har, som hon kallar det 

”yttre attribut”.  Hon menar att det inte är någonting hon talar med klienten om, men att 

tanken finns i hennes stilla sinne. 

 På liknande sätt förklarar Alice sin syn på Eva Nilsson. Hon menar att påsarna och Evas 

propra utseende får henne att undra lite varför hon kommer till socialtjänsten, vad den 

egentliga anledningen kan tänkas vara. Hon säger sen att det kan ha en bakomliggande orsak 

till att Eva känner att hon måste se ut på ett speciellt sätt. Alice menar att det kan ha att göra 

med den standard Eva hade innan hon separerade från barnens pappa Peter, en standard som 

Eva kanske känner behov av att upprätthålla såväl inför sig själv som för andra. 

 Emma menar att det är misstänksamt att Eva Nilsson kommer in på socialtjänsten med 

påsarna i handen men menar att det kan finnas anledningar bakom att Eva beter sig på det 

sättet: 

Det kan ju vara så att det här kanske är en butik där hon arbetar där med kläder och skor. Hon kanske får 

saker av sin arbetsgivare, man vet ju inte. De kanske ställer krav på att hon ska se ut på ett visst sätt då så 

att hon får köpa billiga kläder, det är ju jättesvårt att veta. Det blir ju att man får utreda ganska mycket. 

(Emma) 

 

Emma beskriver att det är viktigt att utreda varför Eva Nilsson kommer till henne och ansöker 

om bistånd. Hon menar att det är många frågor som dyker upp i situationen. 

 Kerstin anser att Eva Nilsson har problem att kontrollera sina pengar och att hon bör se 

över hur mycket av hennes tillgångar hon kan sälja av för att få loss kapital till att betala sina 

skulder. Hon menar även att Eva Nilsson bör prata med Peter, hennes före detta man och be 

honom om ekonomisk hjälp.  

 Under intervjuerna fick intervjupersonerna ta ställning till hur de skulle hantera påståendet 

att Evas väninna antytt till Eva om att hon eventuellt kan ha ett köpberoende. Samtliga 

intervjupersoner ställer sig positiva till att diskutera Eva Nilssons situation med henne för att 

undersöka bakomliggande faktorer. Tina beskriver hur hon skulle gå till väga: 

Jag skulle fråga hur det kommer sig att hennes väninna har sagt det där och är hon själv orsaken till att 

hennes väninna har uttryckt det och få henne att börja prata om det och så kanske man kan få sig en 

berättelse om det, vad väninnan har sett och som ändå blir hennes egen. (Tina) 

 

Tina och Alice poängterar att man i en situation som den med Eva Nilsson inte dra förhastade 

slutsatser och bemöter Eva utifrån irritation då de ser risk för att detta sker. De menar att 

socialsekreterare som arbetat med bistånd bör ha förståelse om att det kan finnas 

bakomliggande problematik. Tina säger: ” Och då med det synsättet så blir man ju väldigt 

provocerad av Eva som kommer in med sina shoppingkassar, om man inte är beredd att titta 

bakom”. Hon menar vidare att det kan finnas ett bakomliggande budkap i Eva Nilssons besök 

på socialtjänsten. Tina fortsätter: ” Och jag tänker att Eva ändå alltså genom att ändå komma 
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med sina påsar kanske ropar lite på hjälp också. Man kan också se det så”. 

Syn på köpberoende 

Kerstin har till en början svårt att konkretisera köpberoende. Hon menat att det kan vara svårt 

att veta om beteendet, fenomenet är en form av missbruk eller en slentrianmässig konsumtion 

som grundar sig i en tanke, en tro om att det löser sig. Senare relaterar Kerstin till en person 

som möjligen har ett köpberoende varpå hon får frågan om hennes sätt att se på köpberoende 

påverkas av dennes situation:  

Ja, det blir ju så där dubbla känslor. Ibland så tycker man synd om och ibland så blir man arg och ibland 

så tänker man att det bara är en ful ovana och ibland tänker man att det är tröst, och det tror jag att det är, 

att man tröstar sig mycket. Ungefär som att man kan självmedicinera med alkohol och så, så kan ju det 

här med att gå ut och shoppa vara en tröst för något. Ja, att det är nån tomhet. (Kerstin) 

 
 

Även Lena har svårt att definiera köpberoende och hänvisar till att ämnet är så pass udda att 

hon egentligen inte kunnat, eller hunnit ta ställning: 

Jag har lite svårt, jag kan inte riktigt uttala mig men att jag tror att det är någon form av ångest- och 

orodämpande någonstans faktiskt. Men det har inte diskuterats alls, det har det inte gjorts och som sagt 

var, det är ju väldigt, ja lite udda ämne så att säga. (Lena) 

 

Sofia ser köpberoendet som ett psykologiskt problem snarare än ett ekonomiskt och menar att 

beror på en bakomliggande tvångsmässig tanke. Genom möjligheten till att snabbt få tag på 

pengar ökar möjligheten till att snabbt ha möjligheten att köpa det man tror att man måste ha.  

 Alice, Emma och Tina anser köpberoende vara som vilket annat beroende, en 

beroendeproblematik. Emma beskriver att hon kan förstå att personer är köpberoende: 

Jag tänker att vi har ett samhälle som vill få oss att vara storkonsumeter och inte tänka mer än för dagen 

och att din identitet någonstans ligger i hur du bor, var du bor, vad du har för kläder, hur dina barn, hur du 

klär dem, vad du har för bil men att det egentligen inte är det det handlar om. Att livet ska handla om 

andra saker, men att, inte media kanske men reklamsamhället speglar, vill ge oss en bild och att det är 

väldigt lätt att bli påverkad av det. (Emma) 

 

Emma påpekar dock att hon inte tror att det är anledningen till att folk blir köpberoende utan 

enligt henne finns det andra faktorer som kan få människor till att bli beroende av att handla 

saker. Utseendet beskriver Emma som ett sätt snarare att upprätthålla ett köpberoende. 

 Identiteten är en tänkbar anledning även för Alice som menar att köpberoende på detta sätt 

blir ett samhällsproblem. Hon säger att många som inte har pengar har svårt att acceptera att 

de lever i någon slags medelstandard utan att det är en drift att ha om inte mer än andra, så 

lika mycket. Alice säger: ”Har man inte det så är man konstig”.  

 Tina pratar även hon om identitetsperspektivet i relation till köpberoende som en trolig 

bakomliggande faktor. Hon beskriver att hon kan se det i kombination till föräldraroller och 

menar att det kan finnas föräldrar de på grund av sin osäkerhet som förälder kan köpa saker 
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till barnen för att barnen blir glada av det. På detta sätt menar Tina att barnen dessutom 

fungerar som signaler till omgivningen: ”Sen en del också som inte mår bra och vill utåt sätt 

att barnen ska vara väldigt bra klädda och att man ger en bild utåt, att man är noga med att de 

är hela och rena, bra kläder för att liksom dölja något annat”.  

 Under samtliga intervjuer dras paralleller till spelberoende i syfte att jämföra 

intervjupersonernas uppfattning gällande skillnaden mellan synen på dessa. Kerstin drar en 

skarp gräns mellan de olika beroendena och menar att spelberoende är mer känt: 

Ja, jag tror ju att synen på det är så väldigt olika, med spelberoende, det är så känt att det är någonting 

som man inte kan stoppa och det blir nog väldigt, det blir ju ännu mer stora förlusten än om man är 

köpberoende. Jag tror man hinner göra av med mer pengar om man är spelberoende så att det blir större 

konsekvenser. Man har ju hört om dem som har spelat bort hela sitt hem och att det blir skilsmässa och så. 

(Kerstin) 

 

Lena säger att hon inte har tänkt så mycket på köpberoende och att hon inte tagit ställning till 

hur skillnaden mellan spelberoende och köpberoende kan se ut. Hon säger: 

Ja, jag vet faktiskt inte för jag tänker att ett köpmissbruk är någonting, att du köper för att du ska dämpa 

någon inre oro men det kan ju bara samma sak i ett spelmissbruk att du spelar i hopp om den jättestora 

vinsten någon gång va men att du får en direktkick så att säga när du går och handlar. Jag kan tänka mig 

att du får en direkt tillfredställelse när du går och köper ett par dyra skor exempelvis. (Lena) 

 

Emma drar paralleller mellan köpberoende och spelberoende utifrån att de båda fenomenen är 

beroenden som ter sig på olika sätt. Hon säger att tanken med spel är att man försöker föröka 

vinsten, öka sina tillgångar och att köpberoende snarare han en kortsiktigare tanke med sina 

inköp. Emma tillägger dock att vissa kan tänka annorlunda: ”Om det inte är så att du handlar 

med konst då eller jag vet inte, dyra bilar och båtar.” 

 Alice och Sofia jämför köpberoende och spelberoende utifrån ett genusperspektiv. Alice 

menar att män kanske har en förmåga att köpa mer teknikrelaterade produkter och att kvinnor 

snarare handlar kläder och smink. Däremot tror hon inte att varken spelberoende eller 

köpberoende är könsrelaterat på något sätt: 

Nä, det behöver det nog inte vara. Jag tänker att har man en beroendeproblematik så kan den ju utmynna i 

både det ena och det andra, alltså att man kan bli missbrukare av alkohol eller köpberoende och köpa 

grejer eller hetsäta eller vad det nu är. Sen kanske det har lite olika, det är fler tjejer som är anorektiker 

och bulimiker för att det finns vissa krav på tjejers utseende och killar kanske ska vara på något annat sätt 

och man ska hävda sin status genom att ha en stor TV som kanske inte är lika viktigt för tjejer, kvinnor, 

men att det kanske ger utlopp olika, så olika beroenden. (Alice) 

 

Sofia beskriver sin syn på de olika beroendena utifrån ett jämförande syfte: 

Mm. [Tankepaus] Jag tänker att köpberoende… rent spontant tänker jag att köpberoende är mer kvinnligt 

och spelberoende manligt, rent spontant. Sen vet ju jag att det finns kvinnor som spelar också och vi har 

ju klienter som spelar en del, vi kan ju se på kontoutdraget, kan man ju se vad det har gått till. (Sofia) 

 

Sofia pratar vidare om sin syn på köpberoende och menar att ett stort problem hon kan se är 

enkelheten att handla på postorder till lånade pengar. Hon menar att det är alldeles för lätt att 
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få kredit för att handla kläder och att det kan vara en anledning till att främst kvinnor förköper 

sig via postorder, något som kan leda till köpberoende: 

Det tror jag, att det här med internet och att krediter att det är, att det har en del i det hela som gör att 

köpberoendet är lättare att liksom utveckla, att ha just för att det är så lätt att klicka hem från internet 

också. (Sofia) 

 

Även Tina påpekar enkelheten i att handla på internet samt kreditköp. Hon säger att hon tror 

att det är vanligt att människor förköper sig på det sättet och att kostnaderna för den enskilde 

individen med enkelhet blir stora. 

 Tina, Emma och Sofia uppskattar att köpberoende är som mest utbrett bland människor 

upp till ungefär 40 års ålder. De övriga intervjupersonerna behandlar inte frågan. 

Erfarenhet av köpberoende 

Samtliga intervjupersoner säger sig känna igen situationen som presenteras via vinjetten om 

Eva Nilsson. Tina nämner att det händer att hon träffar klienter som är självförsörjande och 

kommer med skulder. Hon tillägger att det givetvis kan bero på olika faktorer och inte enbart 

köpberoende. Hon beskriver sin erfarenhet av köpberoende klienter:  

Alltså de jag har träffat som har ett köpberoende har ju varit människor som inte mår särskilt bra. De blir 

ju lite gladare när dem har varit och shoppat tillfälligt men sen blir det ju oerhörda konsekvenser av det 

och det tänkte dem inte på just då. (Tina) 

 

Tina tillägger att fler av de köpberoende personer hon träffat har varit klienter som hon haft 

aktuella hos sig en tid innan de har börjat tala kring beroendeproblematiken. Det har även 

hänt att hon sett på klienters kontoutdrag och deklarationer att de har handlat och tagit 

krediter: ”Det är ju inte ovanligt att man ser på deklarationerna att man har handlat på kredit 

på Ellos och på Haléns och att det är stop när dem kommer hit, att de har liksom uttömt alla 

möjliga vägar nu”.  Tina tror att köpberoende klienter hos socialtjänstens kontor är vanligare 

än vad man kan tänka sig för att många av dess inte blir påkomna som köpberoende. Hon 

menar att personer i ett köpberoende, liksom andra beroenden, har en förmåga att dölja det: 

”Absolut, det är ju så med alla typer av missbruk liksom, de är otroligt duktiga på att 

manipulera och dölja sitt missbruk. jag tänker att det kan ta mycket, mycket lång tid innan 

man uppmärksammar både alkohol, narkotika och köpberoende”.  

 Emma, som arbetar tillsammans med Tina delar erfarenheten av köpberoende klienter. Hon 

säger att hon har sett att det blir som en ond cirkel i köpberoendet av att man tillfälligt dövar 

sina känslor med att handla men att det efter varje gång leder till konsekvenser som man åter 

igen försöker att döva genom att handla. Emma tror även att de köpberoende klienter hon 

träffat varit medvetna om att de har någon form av problematik.  
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 Kerstin säger att det är vanligt att människor kommer med skulder och att hon tror att de 

som kan tänkas ha ett köpberoende till grund för detta till varje pris försöker att dölja det: 

Ja, jag känner ju igen det här med att det har, att man är skyldig släkt och vänner pengar och att det har 

kommit både elskuld och hyresskuld, det brukar ofta följa varandra. Men att när man då talar om det, då 

så säger man kanske inte att ja, att man har köpt saker eller vart ute och rest eller vad som ligger bakom 

utan, det är sällan nån som erkänner ett sånt här köpberoende. (Kerstin) 

 

Kerstin berättar om ett tillfälle då hon var hemma hos en familj på hembesök som hade 

väldigt fina möbler. Då Kerstin påpekade detta fick hon till svar att möblerna var en gåva från 

någon morbror i utlandet, ett svar Kerstin ställde sig väldigt tveksam till.  

 Lena menar att hon inte har konfronterats med köpberoende eller den typen av 

problematik. Den erfarenhet hon kan tänka sig ha är eventuellt köpberoende i relation till 

andra diagnoser eller andra beroenden: 

Sen kan jag tänka mig att de som finns är, aktuella, som har narkotikamissbruk, tablettmissbruk, så har de 

ju det här beteendet att de har väldigt svårt att hålla i pengarna utan att köpa för att dämpa ångest va så det 

kan jag känna igen hos ett par klienter som jag har haft aktuella hos mig men jag har svårt att komma på 

någon enskild som enbart skulle kunna identifieras som en köpmissbrukare. (Lena) 

 

 Lena nämner särskilt en klient som hon kan tänka sig ha ett köpberoende kopplat till ett 

narkotikamissbruk men hon menar samtidigt att man först måste diagnostisera problemet för 

att kunna veta till vilken grad klienterna är drabbade. 

 Alice berättar om en klient som använde väldigt mycket märkerskläder. Vid ett hembesök 

hos klienten såg Alice att denne hade dyra grejer i lägenheten och att även barnen i familjen 

hade märkeskläder: ”Då hade man misstankar om att hon fick pengar av någon, hade någon 

relation eller levde i kriminella kretsar och fick pengar så”. Alice säger dock att hon inte har 

någon direkt erfarenhet av någon köpberoendeproblematik utan att det mest har varit tankar 

kring fenomenet i samband med vissa klienter: 

En gång hade jag en tjej då, som hade varit aktuell jättelänge, som hade någon fin dunjacka när jag 

träffade henne i receptionen och då tänkte jag att: ”jaha, hur har du råd med den där”? Jag frågade henne 

inte då men om, ibland tar vi ju in kontoutdrag och då ser vi ju vad de har handlat och så och då kan man 

ibland ha en diskussion kring det, men det har liksom inte gått vidare, alltså att det har uppmärksammats 

som ett köpberoende. (Alice) 

 

Alice säger att det inte är vanligt att de diskuterar köpberoende på kontoret men att det hände 

vid ett tillfälle då en av hennes arbetskamrater hade en klient med ett misstänkt köpberoende. 

Personen i fråga hade satt i system att handla upp försörjningsstödet direkt efter utbetalning. 

 Sofia känner igen att det kommer klienter med dyra kläder och dyra mobiltelefoner och 

ansöker om försörjningsstöd. Hon säger även att det kommer en del klienter som har mycket 

skulder och som riskerar bli vräkta på grund av detta. Sofia berättar att hon haft klienter som 

inte betalat sina räkningar för det försörjningsstöd de fått, utan att pengarna har gått till annat. 

Sofia tänker sällan på att det kan finnas ett köpberoende bakom hennes klienters problematik. 
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Vid några tillfällen har hon dock dragit paralleller mellan fina eller dyra saker och inkomster 

som klienterna inte redovisat.  

Lämpliga insatser 

Frågan om lämpliga insatser för köpberoende ställdes till samtliga intervjupersoner i relation 

till vinjetten om Eva Nilsson. Innan diskussion om behandling blev aktuell hade det 

konstaterats att Eva Nilsson är drabbad av fenomenet och i behov av hjälp.  

 Alice uttrycker att hon inte riktigt vet vad hon kan göra för att hjälpa Eva Nilsson då 

situationen aldrig blivit aktuell i realiteten. Hon nämner att det finns en enhet för 

beroendeproblematik dit hon brukar vända sig med andra missbruk, såsom alkohol och 

narkotika, men ställer sig tveksam till om de kan behandla köpberoende. Alice säger även att 

det finns möjlighet att ta kontakt med budget- och skuldrådgivning om Eva Nilsson skulle 

vilja det själv för att få hjälp till att planera sin ekonomi.  

 Tina och Emma arbetar tillsammans och svarar på frågan på ett likartat sätt. De menar att 

det till en början finns sätt att förebygga köpberoende och eftersöker att ungdomar får bättre 

information kring ekonomi. De anser att Eva Nilsson är i behov av hjälp i sin ekonomiska 

situation och föreslår således att hon tar kontakt med budget- och skuldrådgivare. Tina menar 

att en idé kan vara att införa så kallat försörjningsmedel, även kallat egna – medel: 

Och sen en del som inte känner att de kan hantera sina pengar också så lägger man in egna -medel tänker 

jag att deras inkomster betalas in till oss då och sen ser vi till att betala räkningarna, räkningarna och 

hyran kan skickas direkt hit till oss, och elen. De har inte försörjningsstöd utan de har bara sina inkomster 

här då så betalar vi ut när alla räkningar är betalda så betalar vi ut det som återstår då. Det är en del som 

vill ha det för att de inte kan kontrollera sina pengar av olika orsaker. (Tina) 

 

Tina och Emma tillägger att de anser att Eva även bör erbjudas en kontakt med vuxenenheten 

i syfte att kontrollera beroendeproblematiken. 

 Lena säger att det är svårt att veta var man ska vända sig i Eva Nilssons ärende. Hon menar 

att köpberoende finns men att det inte är så konstaterar, något hon vidare tror skapar 

svårigheter för en eventuell behandling. Lena skulle rekommendera Eva att bland annat ta 

kontakt med psykiatrin: 

Psykiatrin. Ja, absolut. Det skulle jag definitivt för det är ju rätt så allvarligt om hon är på väg att förlora 

bostaden. Sen så tänker jag att hon har ganska så små barn och håller på att förlora lägenheten så jag 

tänker ju barnens bästa också. Att bli bostadslös med två barn är ju rätt så allvarligt så att det är ju inte 

frågan om att hon inte sköter sina barn i hemmet och så vidare men om det skulle handla om tillexempel 

hyresskuld så skulle jag kontakta vår familje- och barnenhet för hon kanske kan behöva stöd också runt 

omkring. Jag tror inte direkt att hon skulle kunna få något stöd för köpmissbruket från familjeenheten 

men att det kanske finns något annat också där omkring som gör att hon kan behöva stöd av 

familjeenheten. (Lena) 

 

Lena säger även att Eva kan försöka kontakta de hon står i skuld till för att upprätta 

avbetalningsplaner i syfte att bättre kunna planera sin ekonomi.  
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 Kerstin anser att Eva Nilsson borde ansöka om egna – medel, försörjningsmedel för att få 

kontroll på den ekonomiska situationen. Kerstin säger sedan att Eva kan vara i behov av 

någon samtalskontakt: 

Nä, men man försöker ju i första hand då att hänvisa till skuldrådgivning, det blir ju det och sen kan det ju 

hända att det finns oro då.  Det kan jag ju tänka mig, att den här Eva mår dåligt redan och då kan man ju 

tänka att hon eftersom att hon har egna pengar egentligen så kan hon ju inte vara på en försörjningsenhet 

utan då blir det ju att man ber henne kontakta så att hon går på psykosociala enheten och prata om hur hon 

mår. (Kerstin) 

 

Sofia säger att hon inte vet var hon ska rekommendera Eva att vända sig. Hon anser att 

situationen behöver undersökas vidare för att hon ska kunna ge ett svar på den frågan men att 

hon kan se att Eva är i behov av att söka någon samtalskontakt: 

Öhm, jag vet inte var jag skulle hänvisa henne faktiskt. Ja, det beror sig på hur hon svarar, hur allvarligt 

det är och hur stora skulder hon har och hur mycket hon handlar, alltså om hon springer hela dagarna 

eller, öh, så. Men det skulle jag ju råda henne, samtal, absolut. Det gör vi ju mycket i den yrkesrollen vi 

har, det är ju mycket råd och vägledning också hur, alltså man gör ju saker åt klienten också, man går ut, 

vår utgångspunkt är ju eget ansvar och att klienten ska bli självständig så att vi får vägleda och ge 

information om vart hon kan vända sig. (Sofia) 

 

Samtliga intervjupersoner uttryckte osäkerhet i samband med frågan, detta i olika grader. 

Majoriteten ifrågasatte även om det svar de lämnat varit relevant och genomförbar i realiteten.  

Analys 

Köpberoende och socialt arbete 

Intervjupersonernas huvudsakliga arbetsuppgifter är att utreda huruvida deras klienter är 

berättigade ekonomiskt bistånd från socialtjänsten, något de även poängterar. Köpberoende är 

inte någonting som ingår i de intervjuade socialsekreterarnas vardagliga arbete vilket kan 

bidra till att socialsekreterarna kan ha svårt att upptäcka problematiken hos sina klienter. 

Personer med köpberoende som inte är berättigade försörjningsstöd riskerar därför att inte få 

hjälp med sin problematik via socialtjänsten.  

 Samtliga intervjupersoner anser sig känna igen situationen bakom vinjetten om Eva 

Nilsson. En av socialsekreterarna säger att det dock finns en risk att klienter med köpberoende 

förblir anonyma i sin problematik eftersom de är vana vid att manipulera folk i sin omgivning 

samt att de är otroligt duktiga på att dölja sitt missbruk. Flera av intervjupersonerna berättar 

att de vid tillfällen har sett klienter med produkter som kan ha väckt deras uppmärksamhet 

och att de då tänkt att det kan ligga någonting bakom som klienterna döljer såsom 

sidoinkomster från svartjobb eller kriminalitet. De individuella tidigare erfarenheter som varje 

intervjuad socialsekreterare har gällande köpberoende är det som skapar deras bild av hur en 
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köpberoende person är, agerar och uppträder. Individuella erfarenheterna bildar enligt 

symbolisk interaktionism ett samband mellan begrepp och beteende (Giddens, 2007, s. 40).  . 

Under intervjuerna framkommer det att socialsekreterarna blir misstänksamma mot klienter 

som har dyra kläder eller accessoarer. I dessa fall har de flesta av socialsekreterarna enbart 

ifrågasatt ett visst beteende men inte kopplat ihop det med köpberoende. Detta kan tyda på att 

kopplingen mellan fenomenet och symbolen inte finns hos intervjupersonerna på grund av att 

de inte har tillräckliga erfarenheter av köpberoende. Människor bildar enligt symbolisk 

interaktionism möjligheten till koppling mellan begrepp och bild genom upprepning (a.a.). 

Detta innebär vidare att intervjupersonerna kan ha större erfarenhet av klienter med 

exempelvis kriminalitet och svartjobb än av klienter med köpberoendeproblematik. 

 En del av intervjupersonerna menar att det kan finnas en anledning till att Eva Nilsson bär 

på kläderna i påsarna och att man inte ska låtas påverkas av att hon ser så proper ut. En av 

intervjupersonerna uttrycker även att det kan finnas de som uppfattar Eva Nilsson som 

provokativ och att det är viktigt att se bakomliggande faktorer till hennes rådande situation. 

Uppfattningen tolkas utifrån en medvetenhet, att inte sätta en stämpel på människor utan 

tillgång till bakomliggande information och fakta. Symboler har en inverkan i hur samspel 

skapas och råder även utifrån medvetenhet om stämpling (Payne, 2002, s. 305). Eva Nilsson 

blir i dessa fall objekt för undersökning av rådande bakomliggande faktorer för att kunna 

tolka hennes beteende, något som i sig kan tolkas som misstänksamhet och därigenom även 

innehållande en viss stigmatisering.  

 Det är stor risk att socialsekreterare som arbetar med handläggning av försörjningsstöd kan 

komma i kontakt med köpberoende klienter i sitt arbete. Socialsekreterarna som i denna studie 

intervjuats betonade att eftersom deras arbete handlar om att undersöka huruvida deras 

klienter är berättigade försörjningsstöd eller ej blir det svårt att samtidigt utvärdera eventuell 

missbruksproblematik 

Socialsekreterares syn på fenomenet köpberoende 

 Det framkom under intervjuerna med socialsekreterarna att deras tidigare erfarenheter 

påverkade deras sätt att bemöta klienten. Under intervjuerna visade sig att flera av 

intervjupersonerna ibland reagerar negativt på individer som klär sig dyrt och köper dyra 

saker och som sedan kommer till socialtjänsten och ansöker om socialbidrag eftersom den 

yttre aspekten inte stämmer överrens med att de söker försörjningsstöd. Intervjupersonerna 

uppger även att det är sällan de antyder någonting om uppfattningen till klienterna vid dessa 

tillfällen, åsikten förblir en tanke. Mead menade enligt teorin om symbolisk interaktionism att 
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människor kommunicerar med varandra utifrån olika symboler såsom språk, kroppsspråk eller 

utseende (Giddens, 2007, s. 40). Symbolerna kan agera åsiktsbildande, såväl för den som 

iakttar som för den som utför en handling men kan även ge en grund för missförstånd om inte 

samma sorts kommunikation används eller om inte förståelsen för olika sorts kommunikation 

finns hos den som tar emot klienten (Lindqvist & Nygren, 2006, s. 104). Intervjupersonernas 

uppfattning gällande Eva Nilssons köpberoende grundar sig i flera fall i hur Eva uppträder 

och hur hon ser ut. Evas propra utseende och hennes medhavda påsar skapar utgångspunkt för 

att socialsekreterare redan vid en första anblick bildar sig en uppfattning, sätter en stämpel på 

henne att vara på ett visst sätt (a.a.). Stämplingen socialsekreterarna skapat och uppfattningen 

om Eva Nilsson bidrar sedan till hur socialsekreterarna väljer att behandla henne och vilka 

insatser de anser lämpliga. På liknande sätt skapar Eva Nilsson, enligt symbolisk 

interaktionism, uppfattningen om sig själv och skapar en identitet utifrån hur hon väljer att klä 

sig samt agera (a.a.). Köpberoende blir i detta fall ett fenomen som bidrar till stigmatisering. 

 Flera av intervjupersonerna har svårt att ge en beskrivning av hur de uppfattar 

köpberoende, något som överrensstämmer med informanten Eva Jonssons tro om okunskap 

om köpberoende bland socialsekreterare. En intervjuad socialsekreterare menar att det kan 

ligga tvångsmässig problematik bakom beteendemönstret att handla upp sina pengar. Tre av 

intervjupersonerna ser köpberoende som vilken annan beroendeproblematik, att de endast 

skiljer sig i substans och beteende. Flera påpekar enkelheten i att låna pengar för att handla, 

utan att tänka på konsekvenserna. Intervjupersonerna identifierar köpberoende på ett sätt som 

påminner om Dittmars fyra olika perspektiv: impulskontroll, tvångssyndrom, stämningsläge 

och missbruk (Dittmar, 2005, s. 469). Detta visar att intervjupersonerna, trots att de känner sig 

osäkra, har en viss uppfattning kring förståelsen av köpberoende. Intervjupersonernas 

svårigheter att beskriva fenomenet och deras uppfattningar bekräftar även att köpberoende är 

under förändring att kunna komma att ingå i begreppet beroende, som tidigare varit begränsat 

till substanser såsom olika droger, alkohol etcetera (Clark & Calleja, 2008, s.643).   

 Några av intervjupersonerna behandlade även ämnet identitet kopplat till köpberoende, att 

individens identitet i många fall kan baseras på yttre aspekter som kan bidra till köpberoende. 

De hänvisar till att det i dagens samhälle blivit en norm att vara på ett speciellt sätt och att äga 

så mycket som möjligt och att det är en stor del av identiteten. Enligt Roberts och Jones 

(2001)  lever vi idag i en konsumerande kultur (Roberts & Jones, 2001, s. 213). De menar att 

människor identifierar sig själva och andra utifrån hur mycket de handlar och vad de äger, 

något som grundas i faktorer som avundsjuka och njutning (a.a.). Identitet är ett 

huvudbegrepp i symbolisk interaktionism så det kan vara en avgörande aspekt i hur man 
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uppfattar sig själv och hur man uppfattas av andra (Lindqvist & Nygren, 2006, s. 104). Att ha 

en känsla av att inte passa in i en rådande norm kan för vissa enligt intervjupersonerna ha 

förödande konsekvenser för ekonomin. För att passa in i normen köper dessa personer kläder 

och saker för att kunna känna att de är värda att respekteras av andra, deras själkänsla bygger 

på dessa yttre aspekter. Eftersom de köper saker som de tror att andra förväntar sig att de skall 

ha och inte vad de verkligen behöver kommer inte behovet att mättas och vara tillräckligt för 

att de själva skall kunna känna tillfredställelsen och säkerheten att de duger som de är. 

 Paralleller dras även mellan ålder, kön och köpberoende då flera av intervjupersonerna tror 

att dessa faktorer styr olika produktval. Tre av intervjupersonerna uppskattar att köpberoende 

är som mest utbrett i åldrarna före 40 år. Dittmar (2004) menar att det är en viss skillnad 

mellan hur män och kvinnor värdesätter produkter (Dittmar, 2004, s. 207). Detta är även 

information som framgått under samtal med informanter. Owe Sandberg menar att de flesta 

patienter som han träffat med köpberoende är upp till 25 år, men att det är vanligast bland 

kvinnor mellan 40-50 år och 30-35 år bland männen. Owe Sandberg talar även om en viss 

skillnad i produktval hos män respektive kvinnor med köpberoende. Han säger att män köper 

mer teknikrelaterade produkter medan kvinnor väljer mer utseenderelaterade saker. 

Intervjupersonernas uppfattning gällande parallellerna mellan ålder, kön och köpberoende kan 

därför ses som delvis korrekt och ännu en indikation på att socialsekreterarna trots sin 

osäkerhet gällande fenomenet ändå har en viss uppfattning om hur problematiken kring 

köpberoende faktiskt kan se ut. 

 Någon helt enhetlig syn på köpberoende bland socialsekreterarna går dock inte att urskilja 

då de tidigare erfarenheterna ser olika ut. De flesta ser dock köpberoende utifrån en 

psykologisk aspekt och som ett socialt problem. Samtliga intervjupersoner är överrens om att 

personen bakom vinjetten, Eva Nilsson, är i behov av hjälp i sin problematik kring sin 

ekonomi. Flera av de intervjuade socialsekreterarna uppger att de har svårt att ge en definition 

av hur de ser på köpberoende och detta påverkar även uppfattningen om lämpliga insatser för 

Eva Nilsson. Alla som deltog i intervjuerna visade intresse för det området som berör 

köpberoende och de flesta ställde frågor om fenomenet.  

 De slutsatser som kan dras är att socialsekreterare som arbetar med försörjningsstöd känner 

en osäkerhet kring köpberoende och att detta skulle kunna komma att påverka vid ett 

eventuellt möte med en köpberoende klient. Medvetenheten om att fenomenet existerar delas 

av samtliga intervjupersoner liksom vetskapen om okunskapen kring köpberoende. De flesta 

intervjupersoner verkade med sina frågor uppriktigt intresserade av att veta mer om beroendet 

vilket stärker uppfattningen kring kunskapsbrist. Detta kan även innebära att studiens syfte att 
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öka kunskapen om köpberoende kan komma att fyllas, åtminstone bland de inblandade i 

undersökningen. 

Föreslagna åtgärder 

 Gällande lämpliga insatser för Eva Nilsson ställer sig intervjupersonerna frågande till vad 

som kan tänkas vara passande. Detta kan sättas samman med den osäkerhet några av 

intervjupersonerna uttryckt för uppfattningen gälande köpberoende. De flesta 

socialsekreterare som ingick i studien verkar dock överrens om att köpberoende bör behandlas 

utifrån två olika perspektiv, ett beroendeproblematiskt och ett ekonomiskt. För den 

ekonomiska problematiken föreslogs att Eva skulle kontakta budget- och skuldrådgivning för 

att lära sig att hantera sina pengar. Fler av intervjupersonerna föreslog även att Eva skulle 

anslutas till egna – medel, försörjningsstöd till en början för att kontrollera situationen. För 

Eva Nilssons beroendeproblematik föreslogs av flera intervjupersoner att hon kom i kontakt 

med en samtalskontakt och detta antingen på beroendeenhet eller hos psykiatrin. 

Intervjupersonerna föreslår insatser som kan ses stämma överrens med vad informant Eva 

Jonsson anser lämpligt för en person i en köpberoendeproblematik. Detta kan tolkas som en 

indikation på att de köpberoende klienter de intervjuade socialsekreterarna möter kan komma 

att få hjälp i sin rådande situation. Några av intervjupersonerna ställde sedan följdfrågor om 

köpberoende till intervjuaren, något som tolkas som en önskan om att vilja veta mer om 

fenomenet. Intresset bland intervjupersonerna kan även tolkas som att de är medvetna om att 

en viss okunskap råder kring köpberoende.  

Diskussion  

Då köpberoende inte är ett etablerat, erkänt beroende och således inte finns med som diagnos 

inom psykiatrin finns det många obesvarade frågor gällande fenomenet och dess utbreddhet.  

Någonting som kan ses anmärkningsvärt är att det uppskattas finnas över hundra tusen 

svenskar som är köpberoende och trots det finns det bristande vetskap om fenomenet. Även 

om köpberoende inte kan ses som en del i socialtjänstens ansvarsområden, är det med stor 

sannolikhet så att socialsekreterare som handlägger ekonomiskt bistånd möter köpberoende 

klienter. Socialsekreterarna i denna studie erkände fenomenet och flera av dessa hade även 

viss erfarenhet av det. Intervjupersonerna uttryckte dock en viss osäkerhet i sin uppfattning 

om köpberoende vilket kan tolkas utifrån att de inte möter så många klienter som är 

köpberoende varpå de inte bildat sig erfarenhet av fenomenet. Detta kan vidare ha flera 

förklaringar. Det kan vara så att köpberoende klienter inte kontaktar socialtjänsten eller att 
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denne lyckas dölja sin problematik för socialsekreteraren. Andra tänkbara möjligheter kan 

vara att socialsekreteraren inte märker problematiken eller att denne misstolkar situationen för 

någonting annat såsom bakomliggande kriminalitet eller andra sidoinkomster. Flera av 

intervjupersonerna kopplar köpberoende till begrepp som identitet och tillhörighet. Vi tycks 

leva i ett samhälle där man spenderar pengar för att skapa en önskad identitet, för såväl oss 

själva som för andra. Tillgång till pengar ökar och attityden till konsumtionen förändras till en 

acceptans av överkonsumtion vilket kan komma att innebära att köpberoende drabbar fler 

med tiden. Den kultur som sparade pengar för att köpa saker tycks ha övergått till att bli en 

slösande kultur där det hellre belånas till att handla det vi åtrår. Intervjupersonerna beskrev att 

det hör till vanligheten att klienter har skulder, vilket kan ses bekräfta påståendet. 

 Socialsekreterarna som ingick i studien visar exempel på hur en köpberoende klient 

eventuellt skulle kunna bli bemött hos socialtjänsten. Även om dessa ställde sig frågande till 

lämpliga insatser visar intervjupersonerna en vilja till att hjälpa Eva Nilsson i hennes 

situation. Möjligen kan socialsekreterarnas intresse att veta mer bidra till att fler köpberoende 

kan upptäckas hos socialtjänsten vilket i sin tur kan leda till ökad tillgång till hjälpande 

insatser. Samtliga intervjupersoner ställde sig positiva till att Eva Nilsson skulle erbjudas 

samtalskontakt eller skuld- och budgetrådgivning. Förhoppningen är att detta även ska ske i 

realiteten. Förhoppningen efter denna uppsats är att väcka en tanke hos socialtjänsten att 

köpberoende existerar och att det är verkligt för de som är drabbade. Om socialsekreterare 

som handlägger om ekonomiskt bistånd har en tanke om fenomenet och lämpliga insatser att 

tillgå kan fler köpberoende personer upptäckas och få hjälp. En lämplig insats kan till en 

början vara att upptäcka att en klient har köpberoendeproblematik och samtala med denne 

kring detta. Förhoppningen är att köpberoende personer med hjälp av socialtjänsten kan 

komma i kontakt med samtalskontakt vid psykiatrin eller liknande för behandling av 

beroendet och skuld- och budgetrådgivning för hjälp att hantera ekonomin.  

 

Med förhoppning att denna studie bidrar till kunskap och ökad nyfikenhet om köpberoende 

lämnas dock fler forskningsområden oberörda. Uppsatsen behandlar köpberoende utifrån ett 

av Dittmars perspektiv av fenomenet, missbruket och beroendet. Vidare finns tre andra 

aspekter som möjligen kan ge stoft åt vidare forskning: impulskontroll, tvångssyndrom, och 

stämningsläge. Då köpberoende inte ses som en vedertagen diagnos finns heller inga studier 

gjorda kring områden som utbreddhet eller orsak. Denna studie behandlar synen på 

köpberoende utifrån hur socialsekreterare, versamma inom försörjningsstöd uppfattar 

fenomenet. Studien är därmed begränsad till en fokusgrupp vilket kan ses lämna utrymme för 
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fortsatt forskning såväl inom som utanför den valda gruppen. köpberoende kan exempelvis 

ses ur den drabbades perspektiv, anhörigas eller psykiatrins synvinkel. Köpberoende är ännu 

ett område där det råder brist på information varpå fortsatt forskning i området kan ses som 

såväl tacksamt som komplicerat. Fortsatt forskning om köpberoende kan dock ses som en 

nödvändighet då de som är drabbade har svårigheter att få den hjälp de kan tänkas behöva.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Kriterier för köpberoende  

Dessa kriterier är hämtade från köpberoendes riksförbund (Köpberoendes Riksförbund) och 

kan ses som en indikationsmodell över köpberoendets beteendemönster. Självtestet utförs 

genom att svara på påståendena och räkna antal svarade ”ja”. Vid fler än tre svarade ”ja” bör 

hjälp sökas då det är risk för att köpberoende har utvecklats eller är på väg att göra det. Ett 

köpberoende kan utvecklas snabbt, från att handla efter husbehov till att överkonsumera .   

 Du tänker ständigt på shopping och planerar för var, vad och när du ska göra ditt nästa 

köp.  

 Så fort du har pengar, även om du har väldigt lite kvar i slutet på månaden så går dessa 

till shopping. 

 Så fort du kommer in en butik eller ett shoppingcenter så känner du ett oförklarligt 

behov, och en oemotståndlig lust att shoppa. 

 Du köper saker du inte behöver, bara för att du ”måste” ha dem, för att uppnå 

välbehag, kickar och ruskänsla. Du köper för mer än vad du har råd med, du bryr dig 

inte om vilka konsekvenser det får. Du misslyckas gång på gång med att finna en 

normal balans i ditt shoppande.  

 Du shoppar för att lindra känslor av stress, oro, ångest, ensamhet, depression, tomhet, 

för att fylla ditt inre ”svarta hål”.  

 Du blir nervös, rastlös och irriterad när du inte har möjlighet att shoppa.  

 Du ljuger och manipulerar om hur mycket du har shoppat, om vad det har kostat, du 

klipper bort prislappar, slänger kvitton och gömmer undan det du har köpt. 

 Du har minnesluckor över vad och hur mycket du har shoppat och vad det har kostat.      

Du glömmer bort i vilka affärer du har varit och när du var där.  

 Du känner skuld- och skamkänslor över att du shoppat sådant som du efteråt tycker är 

onödigt och oförnuftigt och du får ångest för att du gång på gång inte har haft kontroll 

över ditt shoppande.  

 Shopping och tankar kring shopping upptar alltmer av din tid och påverkar dina 

relationer till anhöriga/närstående och även dina arbetsinsatser negativt. Du shoppar 

hellre, eller planerar för shopping, än tillbringar tid tillsammans med din 

familj/närstående, vänner eller arbetskamrater. 
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 Du skjuter på betalning av räkningar, låneinbetalningar, låter bli att betala hyran, tar 

ständiga sms-lån eller andra lättillgängliga krediter, lånar av andra, begär förskott på 

lönen, pantsätter egna eller andras saker, övertrasserar konton och krediter. 

 Du börjar begå brott för att ha pengar att shoppa, till exempel stjäl ur handkassan på 

jobbet, stjäl från dina barns eller din partners konton, förfalskar namnteckningar, gör 

inköp på nätet i någon annans namn, förskingrar pengar på jobbet eller från någon 

förening (Köpberoendes Riksförbund).  
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Stadsdelsförvaltning:________________________ Datum och tid:___________________ 

Adress:____________________________________Telefonnummer:_________________ 

Kontaktperson:_____________________________ Ålder:__________________________ 

Grundutbildning:____________________________________________________________ 

Examinationsår:_____________________________________________________________ 

Tidigare yrkeserfarenheter:___________________________________________________ 

Antal år i den nuvarande tjänsten:_____________________________________________ 

 

 

Intervju 

 

 Presentation av mig själv och C-uppsatsens syfte. 

 Förklaring av hur intervjun kommer att gå till. 

 Överlämning av samtyckesdokument (bilaga 3). 

 Beskrivning av samtyckesdokumentet och eventuella frågor besvaras. 

 

 Överlämning av vinjettdokumentet (bilaga 2) 

Semistrukturerade frågor 

 

 Hur tänker du kring berättelsen om Eva Nilsson? Berätta 

 Känner du igen situationen i ditt arbete? Berätta 

 Vad tror du kan ligga bakom Evas beteende? 

 

 I samtalet med Eva berättar hon att en väninna till henne tror att Eva har ett 

köpberoende. Vad tänker du kring det? Berätta 

 Vad säger du till Eva gällande hennes väninnas misstanke?  

 

 Hur går du vidare med Evas ärende?  

Övriga frågor?  

 Tackar för intervjun. 
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Bilaga 3: Vinjett 

 

Lite bakgrundsfakta om Eva Maria Nilsson  

Eva Nilsson är 38 år gammal. Hon har två barn, Stina som är 16 år och Alexander som är 13 

år. Eva är sedan fyra år skild från barnens far, Peter Andersson 42 år. Peter har endast barnen 

varannan helg på grund av att han jobbar sena kvällar och nätter som läkare. Övrig tid bor 

barnen tillsammans med Eva. Relationen mellan Eva och Peter är god och de stöttar och 

hjälper varandra. Eva arbetar som butiksbiträde och bor tillsammans med barnen i en 

trerumslägenhet som hon hyr i andrahand. Evas ekonomi är ansträngd då hon lånat pengar av 

både släkt och vänner, har betalningsanmärkningar och obetalda räkningar. Lägenheten hon 

bor i hyr hon av en före detta arbetskamrat som inväntar pengar för såväl el som hyra. Eva 

själv säger att de pengar hon får in inte är tillräckliga och att situationen får henne att må 

otroligt dåligt. Eva Nilsson har nu ansökt om försörjningsstöd. 

 

Onsdagen den 28 april klockan 14.45 

Eva Nilsson kommer in på ert kontor, sätter sig ner och suckar lite lätt. Av påsarna hon ställt 

på golvet bredvid sig att döma så har Eva varit och handlat både kläder och skor. Eva är 

propert klädd, sminkad och har håret uppsatt i en fin frisyr. Man kan tydligt se att Eva är en 

kvinna som är mån om sitt utseende och att hon även har ett stort intresse av mode.  

Eva Nilsson beskriver den rådande situationen gällande hennes ekonomi som ohållbar och 

uppger att hon på grund av brist på pengar varit tvungen att skjuta upp räkningar. Eva berättar 

att hon är skyldig sin före detta make, sin mamma och även sin dotter pengar. Vänner och 

bekanta har även ställt upp att låna ut mindre summor till henne. Eva är rädd att hon snart 

kommer att bli bostadslös eftersom att hon inte haft råd att kunna betala hyra och el på två 

månader. Eva Nilsson ansöker om försörjningsstöd. 
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Bilaga 4: Samtycke 

 

Mitt namn är Madeleine Landborg och jag läser socionomprogrammet med inriktning mot 

etik och livsåskådning vid Ersta Sköndal högskola. Jag går 6:e terminen och skriver nu C-

uppsats om köpberoende. Mitt syfte med studien är att öka kunskapen om köpberoende och 

undersöka socialsekreterares syn på köpberoende som ett socialt problem. 

 

Jag är tacksam för att ni vill medverka i min studie. Deltagandet i intervjun är frivilligt och 

kan avbrytas när som helst under studiens gång. Information såsom namn och stadsdelskontor 

kommer helt att avidentifieras. Det insamlade materialet kommer endast att användas i C-

uppsatsen.  

 

 

 

 

 

 

Tack för er medverkan! 

Tveka inte att höra av er vid eventuella frågor eller funderingar. 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Madeleine Landborg 

Telefon: xxx xxxxxxx 

Mail: madde_landborg@hotmail.com 
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