
 

 

 

Examensarbete 

Gravida kvinnor i missbruk 

En studie om socialtjänstens och mödravårdens 

ansvar, samarbete och erfarenheter 

 

Författare: Isabelle Corneliusson 

och Sandra Udén 

Handledare: Ann-Sofie Bergman 

Examinator: Kerstin Arnesson 

Termin: VT 2018 

Kurskod: 2SA47E 



  
 

i 
 

Abstract 

Authors: Isabelle Corneliusson and Sandra Udén 

Title: Pregnant women in addiction. A study of the responsibility, cooperation and 

experiences of social services and maternity care [Translated title].  

Supervisor: Ann-Sofie Bergman 

Assessor: Kerstin Arnesson 

 

The purpose of this study has been to examine and analyze how the statutory agreement 

on cooperation between social services and maternity care in three different 

municipalities is translated into practice. Additionally the purpose is to see what kind of 

experiences professionals in social services and maternity care have of how different 

factors can affect pregnant women in addiction to change during pregnancy. The study is 

based on a documentary analysis of six documents which regulates the statutory 

agreement on cooperation about persons in addiction. Furthermore, the study is based on 

qualitative semi-structured interviews with two social workers and three midwives in two 

different municipalities in southern Sweden. The theoretical approach that has been used 

is the terms stigmatization, empowerment and roles. The result of the study shows that 

the documents and working methods of the statutory cooperation is dissimilar in different 

municipalities. Furthermore, the result of the study shows that social workers and 

midwives see different factors that can motivate the pregnant women in addiction to 

change. They all agree that pregnancy is an opportunity for women in addiction to be 

particularly motivated for a change.  
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Förord 

Vi vill rikta ett tack till de socialsekreterare och barnmorskor som har medverkat i våra 

intervjuer. Era erfarenheter har utgjort en viktig del i att berika denna studie och för att få 

fram ett resultat. Vi vill också tacka de chefer inom socialtjänsten och mödravården i de 

utvalda kommunerna som har tagit sig tid till att sända oss de styrdokument som reglerar 

överenskommelsen om ett samarbete rörande personer i missbruk. Vi vill vidare tacka vår 

handledare Ann-Sofie Bergman och våra studiekamrater i handledningsgruppen för ert 

stöd och engagemang under denna studie som lett till att den har utvecklats framåt. 

Slutligen vill vi tacka våra familjer och vänner som har stöttat oss genom denna process. 

Tack!  

 

Kalmar, juni 2018 

Isabelle Corneliusson & Sandra Udén  
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1 Inledning  

En graviditet kan tänkas vara en av de största händelserna i en kvinnas liv. Att erhålla en 

god hälsa och livsstil utan droger under graviditeten är en nationell rekommendation för 

att modern och det kommande barnet ska må bra. Förutsättningarna för en god hälsa och 

livsstil under graviditeten kan däremot se olika ut för olika kvinnor. Ett pågående 

missbruk under graviditeten är för en del kvinnor ett faktum (Johansson & Wirbing 2005, 

ss. 285, 287). För att dessa kvinnor ska kunna bli motiverade till att förändra sin situation 

och därmed bibehålla det kommande barnets förutsättningar till ett bra liv kan en rad olika 

faktorer tänkas ha betydelse (Linley, Mendoza & Resko 2014, s. 643).  

 

1.1 Problembakgrund  

I 5 kap 9 § Socialtjänstlagen förespråkas att socialnämnden aktivt ska sörja för att enskilda 

personer med missbruksproblem får den hjälp och vård som de behöver för att komma 

ifrån missbruket. Nämnden ska tillsammans med den enskilde planera vården och bevaka 

att den fullföljs. Paragrafen kom till efter att regeringen i april 2008 tillsatte en utredning 

för att förbättra missbruksvården i Sverige. Utredningen inriktade sig på att förstärka åtta 

olika reformområden såsom att bland annat stärka individens ställning, skapa bättre 

kvalité på vården, upptäcka missbruket i tid samt att ge ett tydligare ansvar för en mer 

effektiv missbruksvård (Lundgren, Sunesson & Thunved 2017, ss. 151-152). Ett missbruk 

kan framträda på olika sätt för olika personer. I Sverige har alkohol funnits i mer än tusen 

år och är en av flera substanser som kan vara en bidragande orsak till att enskilda personer 

kan riskera att hamna i ett missbruk. Även intaget av narkotika kan leda till ett missbruk. 

Missbruket av denna substans har i Sverige funnits i drygt 60 år (Johnson, Richert & 

Svensson 2017, ss. 42-45).  

 

Socialstyrelsen (2017, s. 1) presenterade 2017 en rapport som påvisade att 1 904 personer, 

både män och kvinnor, på frivillig väg vårdades för sitt missbruk i Sverige den 1 

november 2016. Av dessa 1 904 personer som på frivillig väg vårdades för sitt missbruk 

var 30 procent kvinnor. Johansson och Wirbing (2005, s. 37) menar att kvinnors 

konsumtion av alkohol med åren har ökat. Med detta påstående som grund framkommer 

det att svenska kvinnor i viss utsträckning har problem med alkohol. Detta i sig kan tänkas 

utgöra en risk för att kvinnor i ett senare skede riskerar att utveckla en 

missbruksproblematik. 
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Enligt Johansson och Wirbing (2005, ss. 285-287) har attityder om alkohol och dess på- 

och biverkningar under åren i Sverige förändrats. Detta kan påverka olika grupper i 

samhället, såsom gravida kvinnor i missbruk. Cirka 70 procent av gravida kvinnor i 

Sverige avstår från att dricka alkohol under graviditeten. Alla kvinnor har dock inte 

samma förutsättningar för att lyckas avstå från alkohol under graviditeten då det kan 

finnas ett redan etablerat missbruk. Även om cirka 70 procent av gravida kvinnor i 

Sverige avstår från alkohol under graviditeten så återstår det 30 procent som inte gör det. 

Det kan finnas ett mörkertal om hur många kvinnor som har ett missbruk under 

graviditeten, då alla kvinnor enligt Johansson och Wirbing (2005, s. 286) inte uppsöker 

mödravården under denna period. Socialstyrelsen (2007, s. 14) menar att den nationellt 

rekommenderade nolltoleransen mot droger är något som kvinnor under sin graviditet bör 

följa för att inte riskera att skada varken sig själv eller fostret.  

 

Enligt 5 kap 9a § Socialtjänstlagen ska kommuner runtom i landet ingå en 

överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om personer som missbrukar 

alkohol, narkotika eller andra beroendeframkallande medel. Paragrafen trädde i kraft 1 

juli 2013 i syfte att klargöra respektive myndigheters skyldigheter (Lundgren, Sunesson 

& Thunved 2017, s. 153). Även i 16 kap 3 § Hälso- och sjukvårdslagen förespråkas denna 

överenskommelse om ett samarbete. Paragrafen innebär att landstinget ska ta initiativ om 

att ingå en överenskommelse om ett samarbete med kommunen rörande personer i 

missbruk. Enligt Johansson och Wirbing (2005, s. 286) ska varje kvinna under sin 

graviditet få den hjälp, i vissa fall i form av insatser, som hon behöver. Det väntade barnet 

har också rätt att få bästa möjliga start i livet. Genom insatser kan barnet utvecklas på ett 

positivt sätt redan i fosterstadiet. Rätten till barnets bästa möjliga start i livet framförs 

ytterligare i Barnkonventionens sjätte artikel som handlar om barns rätt till liv, överlevnad 

och utveckling (Barnkonventionen 2009).  

 

Med hänvisning till Socialstyrelsens (2017, s. 1) ovanstående rapport kan det finnas en 

skillnad mellan kvinnor och män rörande antalet personer i behandling. Ovan beskriver 

även Johansson och Wirbing (2005, s. 37) att kvinnors konsumtion av alkohol med åren 

har ökat. Detta får oss att vilja undersöka kvinnors missbruk och mer precist gravida 

kvinnors missbruk. Det faktum att ovanstående litteratur säger att 70 procent av svenska 

kvinnor avstår från att dricka alkohol under graviditeten visar samtidigt att 30 procent 

inte gör det. Ämnet är därför än mer intressant för oss att studera, då siffran vittnar om att 
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gravida kvinnor i Sverige kan riskera att skada både sig själva och fostret på grund av sin 

konsumtion av olika droger.   

 

1.2 Problemformulering  

Socialtjänstlagens femte kapitel förespråkar att svenska kommuner ska ge stöd och hjälp 

till personer i missbruk för att de ska komma ifrån missbruket. Vidare säger lagen att 

kommuner ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete rörande dessa 

personer. Detta förespråkas även i Hälso- och sjukvårdslagens sextonde kapitel. När en 

kvinna blir gravid kan hon komma i kontakt med landstingets mödravård. Om det 

samtidigt finns ett missbruk är det även av vikt för kvinnan att få den hjälp och det stöd 

hon behöver av socialtjänsten för att komma ifrån missbruket. Detta förutsätter därför att 

ett samarbete mellan socialtjänsten och mödravården finns. Vi vill därför i denna studie 

undersöka hur socialtjänsten och mödravården i utvalda kommuner samarbetar rörande 

gravida kvinnor i missbruk samt vilka faktorer de av erfarenhet tror kan påverka dessa 

kvinnors motivation till förändring. Ämnet är av relevans för socialt arbete i fråga om 

både kvinnors och barns rättigheter samt ansvariga organisationers praktiska arbete med 

gruppen.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att genom styrdokument och professionellas 

erfarenheter inom socialtjänsten och mödravården urskilja hur den lagstadgade 

överenskommelsen om ett samarbete omsätts mellan dessa organisationer rörande 

personer i missbruk. Detta för att vidare analysera hur olika faktorer, enligt de 

professionella inom organisationerna, kan påverka gravida missbrukande kvinnors 

motivation till förändring under graviditeten.  

  

1.4 Frågeställningar 

- Hur omsätts den lagstadgade överenskommelsen om ett samarbete mellan socialtjänsten 

och mödravården i olika kommuner rörande personer i missbruk, som även kan appliceras 

på gravida kvinnor i missbruk? 

  

- Vilka erfarenheter har professionella inom socialtjänsten och mödravården av hur olika 

faktorer kan påverka gravida missbrukande kvinnors motivation till förändring under 

graviditeten?  
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1.5 Centrala begrepp 

I föreliggande avsnitt kommer kortare beskrivningar att presentera de begrepp som är 

centrala i denna studie. Detta för att förtydliga för läsaren om vad som inryms i de begrepp 

som är återkommande i studien. Begrepp som inte används kontinuerligt i studien 

kommer också att presenteras då de kan bidra till en ökad förståelse för skillnader mellan 

olika tillstånd som rör problematik med droger.  

 

1.5.1 Missbruk  

Ett missbruk innebär ett okontrollerat intag av droger som leder till negativa följder för 

individen (Johnson, Richert & Svensson 2017, s. 15). Missbruket tenderar att skada 

individen genom dennes intag av alkohol, narkotika och/eller beroendeframkallande 

medel. Ett missbruk kan ha en tendens att ”komma och gå” beroende på individens 

livssituation eller andra faktorer i dennes omgivning (Johansson & Wirbing 2005, ss. 24-

25).  

 

1.5.2 Riskbruk 

När den enskildes intag av alkohol under en vecka överstiger de nationellt 

rekommenderade riktlinjerna, det vill säga två flaskor vin för kvinnor och tre för män, 

föreligger ett riskbruk. Vid ett riskbruk föreligger det en avvikande konsumtion av 

alkohol över tid. Gränsen för när ett riskbruk föreligger ser olika ut i olika lände (Johnson, 

Richert & Svensson 2017, s. 15). 

 

1.5.3 Beroende 

Ett beroende är ett permanent tillstånd som inte upphör förrän individen helt och hållet 

slutar att inta den aktuella drogen (Johansson & Wirbing 2005, ss. 24-25). Ett beroende 

medför svåra abstinenssymptom när intaget av drogen uteblir (Johnson, Richert & 

Svensson 2017, s. 16). 

 

1.5.4 Droger 

Begreppet droger är en samlad beteckning för alkohol, narkotika samt andra 

beroendeframkallande och psykoaktiva medel som medför något typ av rus (Johnson, 

Richert & Svensson 2017, s. 14). 
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1.5.5 Samarbete 

Ett samarbete är det arbetssätt som organisationer kan utöva för att skapa en bättre 

helhetssyn i arbetet med klienter. Detta genom kontakt med andra professionella från 

samma arbetsgrupp eller från andra yrkesgrupper (Bergmark 1998, ss. 30-31).  

 

1.5.6 Motivation 

Motivation är ett bildat motiv till att en person vill utföra en viss handling (Egidius 2006, 

s. 224). Holm Ivarsson (2007, s. 204) beskriver inre och yttre motivation till att förändra 

ett visst beteende. Yttre motivation handlar om att personer får motivation till att utföra 

en viss handling på grund av omgivningens önskan om förändring. Har motivation 

framkallats enbart på grund av omgivningens önskan finns det risk för att personer återgår 

till tidigare mönster. En viss handling kan även utföras på grund av inre motivation, vilket 

innebär att den utförs på grund av personens inre önskan om förändring. Inre motivation 

skapar förutsättningar för att ett visst förändrat beteende bibehålls.   

 

1.6 Avgränsningar och förtydliganden 

Gravida kvinnor i missbruk är en grupp som kan förekomma i ett flertal olika kontexter. 

På grund av begränsningar i studiens omfång har vi dock behövt göra flera avgränsningar. 

Vi valde att avgränsa oss till professionellas arbete med gravida missbrukande kvinnor 

inom den frivilliga vården som grundar sig i Socialtjänstlagen. Däremot förekommer det 

fakta om gravida missbrukande kvinnor inom den vård som bedrivs enligt Lag (1988:870) 

om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Detta för att skapa en bredare förståelse om 

gravida missbrukande kvinnors kontext samt för att synliggöra att gravida kvinnor 

förekommer inom svensk tvångsvård. 

  

I studien kommer yrkestitlar såsom socialsekreterare och barnmorskor återkommande att 

användas. Yrkestiteln socialsekreterare syftar i denna studie på de socialsekreterare som 

arbetar inom missbruksvården. Med yrkestiteln barnmorskor avses de barnmorskor som 

arbetar med gravida kvinnor, oavsett benämning på arbetsplats eller tidigare erfarenheter. 

Studien har även geografiskt avgränsats till att undersöka studiens syfte i tre kommuner 

med tillhörande landsting i södra Sverige. Vidare är mödravården i de utvalda 

kommunerna den organisation som representerar det aktuella landstinget. Socialtjänsten 

i de utvalda kommunerna representerar den aktuella kommunen.  
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1.7 Disposition 

I avsnitt två framställs både svensk och internationell forskning om gravida kvinnor i 

missbruk samt hur dessa kvinnors identitet kan påverkas av yttre faktorer. Vidare beskrivs 

vikten av både motivationsarbete och samarbete inom det sociala arbetets praktik. I 

avsnitt tre framförs studiens teoretiska ramverk som utgörs av begreppen stigmatisering, 

empowerment och roller. I avsnitt fyra beskrivs studiens metodavsnitt. I avsnitt fem 

presenteras resultat och analys av studiens insamlade material. En slutdiskussion framförs 

sedan i avsnitt sex utifrån studiens resultat. Andra tankar som uppkommit under studiens 

gång samt förslag till vidare forskning framförs avslutningsvis i avsnitt sju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

11 

2 Tidigare forskning 

I föreliggande avsnitt kommer en tematisk framställning av forskningsläget om vårt ämne 

att framföras. En uppdelning har gjorts med hjälp av teman där vi fokuserat på den gravida 

missbrukande kvinnans kontext, vikten av motivationsarbete samt vikten av samarbete 

inom det sociala fältet, framförallt inom missbruk. 

 

De sökord vi har använt vid litteratursökning är: addiction, social services, social work, 

pregnancy, maternity welfare, collaboration, cooperation.  

 

2.1 Missbruk, graviditet och identitet   

Reitan (2011) beskriver förekomsten av gravida kvinnor inom den svenska tvångsvården. 

Statistik visar att det sammanlagt mellan åren 2001 till 2008 var 81 gravida kvinnor som 

bereddes vård enligt LVM i Sverige. Majoriteten av de gravida kvinnorna som inledde 

vård enligt LVM var i graviditetsmånad sju och åtta. Kvinnors användande av droger kan 

ses som oförenligt med hur den traditionella uppfattningen om en kvinnas roll som moder 

ska vara. Olika livshändelser kan därför bli betydelsefulla i deras arbete att ta sig ur 

missbruket. Att bli och vara gravid är en livshändelse som kan innebära en vändpunkt för 

kvinnor att komma ur ett missbruk. Att på grund av sitt missbruk inleda tvångsvård på en 

institution kan för vissa kvinnor vara ett första steg till en sådan vändpunkt. I en 

departementspromemoria i maj 2009 lade den svenska regeringen fram ett 

lagändringsförslag som skulle göra det möjligt att med hänsyn till fostrets liv och hälsa 

tvångsomhänderta gravida missbrukande kvinnor. Denna promemoria var starkt 

inspirerad av den norska lagstiftningen som idag har vunnit laga kraft. En fjärde 

specialindikation i 4 § LVM föreslogs som fokuserade på fostrets eventuella behov av 

skydd mot skador under graviditeten när modern befann sig i ett pågående missbruk. 

Förslaget kom inte upp till förhandling i riksdagen och någon fjärde specialindikation har 

heller inte införts i Sverige sedan dess (Reitan 2011, ss. 211-233).  

 

Samhälleliga interventionsprogram för gravida kvinnor i missbruk, såsom programmet 

”First Steps”, kan markant minska riskerna för att foster och blivande barn drabbas av 

fetalt alkoholsyndrom, FAS. FAS är en permanent fosterskada som orsakas av att modern 

intar alkohol under graviditeten. Interventionsprogrammets första steg innebär att 

förekomsten av FAS ska förebyggas. Efter att flera gravida kvinnor medverkat i 
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interventionsprogrammet var majoriteten av dem återhållsamma från användningen av 

droger. Addiciton Severity Index, ASI, användes som ett bedömningsinstrument i 

programmet för att bland annat kartlägga omfånget av kvinnornas missbruk. Efter 

medverkan i interventionsprogrammet sågs stora positiva ökningar i hur kvinnorna talade 

om avhållsamhet och nykterhet (Rasmussen et al. 2012, ss. 12-21).  

 

Trulsson (2003) beskriver de förväntningar och krav som finns från omvärlden på kvinnor 

som ”den goda modern”, det vill säga att missbruk, moderskap och barn inte anses höra 

ihop. Gravida kvinnor tenderar att försöka leva upp till den ”idealbild” som samhället har 

konstruerat om hur en moder och hennes familjeliv ska vara.  Ett ”misslyckande” kan 

dock ske på grund av rådande omständigheter, såsom att inte komma ifrån eller återgå till 

ett missbruk. Samhällets syn på att missbruk, moderskap och barn inte hör ihop är en syn 

som kvinnor riskerar att själva bära med sig. Moderskapet kan däremot vara en ledande 

orsak till att de försöker komma ifrån sitt missbruk (Trulsson 2003, ss. 51, 53, 91, 169). 

Trulsson (2000) beskriver att majoriteten av de gravida kvinnor som har ett missbruk 

prioriterar sitt framtida moderskap högt. Samtidigt beskriver hon hur dessa kvinnors syn 

på sig själva inte överensstämmer med den idealbild av moderskapet som samhället kan 

ha konstruerat av kvinnor som den ”goda modern”. Dålig självkänsla, skam och skuld 

som missbruket kan ha medfört för den gravida kvinnan påverkar henne i sin identitet, då 

hon inte kan lyckas leva upp till andras och även hennes egna förväntningar (Trulsson 

2000, ss. 120-136). Trulsson (2003) menar även att om gravida missbrukande kvinnor 

ges ett bra och respektfullt bemötande från sina myndighetskontakter kan detta resultera 

i att de utvecklar en större tro på sin egen förmåga att förändra sin situation (Trulsson 

2003, s. 159).  

 

2.2 Vikten av motivationsarbete inom socialt arbete 

Hall, Prendergast och Warda (2016, ss. 148-163) beskriver effekterna av att använda 

motivationsarbete i olika typer av behandlingar inom socialt arbete. Motivationsarbete 

kan vara betydelsefullt för en del klienter som genomgår behandlingar genom att det kan 

skapa bättre förutsättningar för klienterna att förändra ett beteendemönster. För andra 

klienter kan det vara tvärtom. I artikeln studerar författarna ett behandlingsprogram där 

män med kriminell bakgrund och/eller ett missbruk medverkade. Denna population 

valdes ut då den antogs vara relevant till studiens syfte. Programmet pågick i fem månader 

med två olika grupper där den ena implementerade motivationsarbete och den andra inte. 
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De tre första månaderna utgjorde behandlingen i sig och de två resterande månaderna 

utgjorde resultatet efter avslutad behandling. Författarna studerar resultatet efter avslutad 

behandling samt hur följderna blev för deltagarna, till exempel om de tog sig ur 

missbruket eller om de fick en förändrad attityd angående kriminalitet. Det slutgiltiga 

resultatet visade att cirka 51 procent av deltagarna i motivationsgruppen återföll i 

missbruk eller kriminalitet. Ifrån gruppen som inte implementerade motivationsarbete 

återföll 57 procent i missbruk eller kriminalitet. Därmed påvisar studiens resultat att 

motivationsarbete kan vara till fördel för olika klienter inom socialt arbete men att det 

även kan vara något som inte fungerar för andra.   

 

2.3 Vikten av samarbete mellan professioner inom socialt arbete  

Linley, Mendoza och Resko (2014) beskriver vikten av tvärvetenskapligt samarbete, 

vilket innebär att det är av vikt att olika professioner samarbetar rörande enskilda klienter 

inom socialt arbete. För att förbereda studenter som läser beteendevetenskapliga program 

är det av vikt att undervisa dem i hur de senare ska föra sig med andra professionella på 

det sociala fältet för att lösa olika sociala problem. Detta kan ske genom olika rollspel 

och fiktiva händelser samt diskussioner. Det är viktigt för professionella att se till 

individens hela behov, vilket många gånger kan innefatta kontakter med fler än en 

myndighet för klienten. Det är därför extra betydelsefullt att olika myndigheter 

samarbetar kring dessa klienter, såsom personer med missbruksproblematik. Däremot är 

en samarbetskultur inte något som formas av sig självt, det krävs engagemang från 

samtliga inblandade för att tillsammans skapa det tvärvetenskapliga samarbetet. Även 

motivation beskrevs som en viktig faktor för att klienter ska nå uppsatta mål. De 

professionella kan stödja klienter i att nå uppsatta mål genom att identifiera de styrkor 

och den motivation som de besitter när en behandling inleds (Linley, Mendoza & Resko 

2014, ss. 642-655).  

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning  

I tidigare forskning framhävs idealbilden av kvinnor som ”den goda modern”. Gravida 

missbrukande kvinnor kan tendera att försöka överensstämma med denna idealbild. 

Synen från omgivningen kan därför på olika sätt påverka dessa kvinnor. 

Motivationsarbetet från professionella gentemot dessa kvinnor blir därför viktigt i deras 

arbete med att förändra sin situation och tro på sin egen förmåga. Tidigare forskning visar 

vidare att motivationsarbete kan vara en fördel för en del klienter men inte fungera alls 
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för andra. För att ett framgångsrikt motivationsarbete ska ske för klienter är det av vikt 

att olika myndigheter och organisationer samarbetar med varandra. Ett lyckat samarbete 

kan skapa bättre förutsättningar för klienter att se sina egna styrkor och förmågor, vilket 

kan bidra till att de förändrar sin situation.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Lindstedt (2017, ss. 166-168) framhäver vikten av teorier. Med hjälp av teorier och 

begrepp kan forskare analysera sitt resultat av insamlat material i nya dimensioner och 

därmed skapa en bättre förståelse för ett visst fenomen. Vi kommer i denna studie att 

använda oss av tre begrepp, det vill säga stigmatisering, empowerment och roller, för att 

kunna analysera vårt insamlade material.  

 

3.1 Stigmatisering 

Goffman (2014, ss. 10, 12, 149) menar att människor vid en första anblick kategoriserar 

andra människor i omgivningen genom att fastställa deras egenskaper och därmed skapa 

sig en bild av deras identitet. I och med att kategoriseringar ständigt görs bildas också 

normer om vad som anses vara socialt accepterat i samhället. När människor avviker från 

vad som anses vara socialt accepterat, det vill säga normen, skapas en 

stigmatiseringsprocess där ett visst avvikande ses som icke önskvärt. Goffman urskiljer 

tre olika typer av stigman vilka utgörs av tribala stigman, kroppsliga missbildningar samt 

fläckar på den personliga karaktären. Religion, etnicitet och nation utgör det tribala 

stigmat. I sak handlar detta om att en individ kan bli stigmatiserad beroende på var denne 

är född och vilken tro denne har. Kroppsliga missbildningar handlar om hur människor 

fysiskt ser ut och hur en ”avvikelse” kan ske på grund av till exempel en förlorad 

kroppsdel. Individen kan därmed bli stigmatiserad på grund av sitt kroppsliga utseende. 

Att ha fläckar på den personliga karaktären innebär att andra människor uppfattar en 

individ som viljesvag, ohederlig eller förrädisk. Ett alkoholmissbruk är ett exempel på ett 

tillstånd som andra människor kan se som en fläck på den personliga karaktären, då 

egenskaper som ohederlighet eller viljesvaghet associeras med faktumet att ett missbruk 

föreligger.  

 

Stigmatisering är enligt Goffman (2014, ss. 11, 15, 41, 139, 140, 150) starkt förknippat 

med skam. Känslor av skam infinner sig när individen får insikt i att denne enligt andra 

människors uppfattning avviker från samhällets rådande normer, på grund av en eller flera 

stigman. De individer som av någon anledning blir stigmatiserade tenderar att hemlighålla 

de egenskaper som de uppfattar att andra människor kan se som avvikande. Goffman 

menar att stigmatiseringsprocessen har en viss positiv funktion för samhället då den kan 

bidra till att stöd skapas till de individer som har blivit och är stigmatiserade. 
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Stigmatiseringen bidrar därmed till att sociala problem i samhällsstrukturen upptäcks och 

åtgärdas. Detta för att önskan hos individer om att eftersträva de normer som råder inte 

är tillräcklig för att komma ifrån den stigmatisering som har skapats. 

Stigmatiseringsprocessen handlar därför inte enbart om individers egen vilja utan även 

om vilket stöd samhället kan erbjuda stigmatiserade individer.  

 

Begreppet stigmatisering kan i denna studie hjälpa oss i vårt analysarbete. Det faktum att 

kvinnor kan bli stigmatiserade på grund av att de är gravida och samtidigt har ett 

missbruk, vilket inte ses som normen, skulle både kunna tänkas minska och öka deras 

motivation till förändring. 

  

3.2 Empowerment  

Enligt Askheim (2007, ss. 18-20) grundar sig begreppet empowerment i en positiv syn på 

människan som aktiv, handlingskraftig och villig att komma ur maktlöshet, om rätt 

förutsättningar ges. Empowerment innebär alltså att människor med egen kraft kan ta sig 

ur en viss situation eller ett visst underläge genom att skapa medvetenhet om den 

individuella situationen och vilka yttre faktorer som kan påverka dem. Enligt Øvrelid 

(2007, s. 50) riktar sig begreppets karaktär till personer som befinner sig i en utsatt och 

maktlös position. Begreppet har även en viss frigörande aspekt då det skapar 

förutsättningar för individer att få kontroll över livets helhet. Därigenom reduceras den 

maktlöshet som tidigare kan ha funnits hos dessa individer.   

 

I vissa situationer krävs det mer än en egen vilja för att nå empowerment. Att vara klient 

inom socialt arbete kan skapa känslor av skam hos densamma, då denne befinner sig i en 

maktlös position. Klientrollen kan innebära att individers personligheter och egenskaper 

minskar i takt med att de förknippar sig själva med vad de inte har och inte kan (Øvrelid 

2007, s. 57), vilket enligt Westerlund (2007, s. 100) kan bidra till mindre energi att nå 

empowerment. Fokus läggs på det som är negativt istället för på de egenskaper som kan 

vara positiva för klienterna i arbetet med att förändra sin situation. 

 

För att bryta klienters mönster av att se sig själva som okapabla till förändring spelar de 

professionella inom socialt arbete en stor roll. De ska med sin professionella roll stärka 

klienter och ge både sympati och emotionellt stöd som kan skapa förutsättningar för dem 

att nå empowerment och tro på sig själva (Askheim & Starrin 2007, s. 214). Med hjälp 
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av stödet från professionella kan klienters känslor av att inneha makt över sina egna liv 

öka. Således är begreppet makt centralt för empowerment. I sak innebär detta att individer 

har potential att erhålla makt över sitt eget liv och nå empowerment genom interaktionen 

med andra människor, vilket kan ske i relationen med professionella inom socialt arbete 

(Starrin 2007, s. 70). Enskilda individers egen styrka för att nå empowerment och därmed 

förändring är central. För en del individer kan denna styrka infinna sig naturligt men för 

andra inte. Det är därför av vikt att framhäva de professionellas betydande roll i klienters 

förändringsprocess (Husom Løken 2007, ss. 153, 164).  

 

Begreppet empowerment kan i denna studie hjälpa oss att analysera om olika faktorer 

har betydelse för hur gravida missbrukande kvinnor kan finna motivation till förändring 

under graviditeten.   

 

3.3 Roller  

Att inta en roll kan innebära ett visst beteende, en viss position eller vissa förväntningar 

från både individen själv och dess omgivning. Det handlar till stor del om hur individer 

förväntas och bör agera i en viss kontext beroende på vilken roll som intas. En viss individ 

kan ha en given position och därmed förväntningar i en viss grupp. Det skapas då en 

process som resulterar i att en specifik roll intas. Vilken roll som intas avgörs beroende 

på aktuell kontext. När en viss roll tagits i besittning beter sig individen på ett sätt som är 

förenligt med denna roll. Oftast är en roll förknippad med flertalet normer och 

förväntningar då roller är mer komplexa än så i den sociala verklighet där de skapats. Att 

till exempel vara yrkesverksam och arbeta efter en viss lagstiftning, vilken normen i 

samhället är att följa, ställer vissa förväntningar på det professionella agerandet. Därmed 

kan även lagstiftning av olika slag ses som en norm i samhället (Trost & Levin 2010, ss. 

164-167).  

 

Svedberg (2012, s. 149) talar om roller i formella grupper där yrkestiteln utgör den 

formella rollen som oftast är förknippad med vissa arbetsuppgifter. De formella rollerna 

innehåller i sin tur en skriftlig arbetsbeskrivning om hur olika uppgifter ska lösas, vilket 

utgör den strukturella rollen. En professionell person har därmed en strukturell roll som 

utgör beskrivningar för hur uppgifter ska lösas inom den formella rollen. Inom den 

strukturella rollen inryms även rättigheter och skyldigheter. Den systemiska rollen 

beskriver sedan hur det professionella samarbetet ska organiseras.  
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Trost och Levin (2010, ss. 166, 170, 171) menar att rollers utförande kan ske med olika 

grader av noggrannhet. Den aktuella rollens utförande kan ske rutinmässigt på grund av 

vana vilket kan ses som motsatsen till när utförandet sker kreativt samt eftersträvar ny 

information och kunskap. Dock kan rollers innebörd, det vill säga de normer och 

förväntningar däri, tendera att inte alltid följas. Det kan finnas en diskrepans mellan hur 

normer och förväntningar förmedlas och hur de tas emot, då alla människor uppfattar 

saker, situationer och rådande omständigheter på olika sätt. 

 

Begreppet roller kan i denna studie analysera socialtjänstens och mödravårdens 

samarbete med varandra rörande gravida kvinnor i missbruk. Denna analys kan bidra till 

ett synliggörande av eventuella skillnader i organisationernas tillvägagångssätt 

angående deras samarbete, då olika roller kan innebära olika förväntningar.  

 

4 Metod och metodologiska överväganden 

När forskare vill studera samhället med dess olika fenomen menar Ahrne och Svensson 

(2015, ss. 8-9) att det förutsätter en kontakt med de individer som verkar i detsamma. 

Genom att observera människor, ställa frågor, läsa texter eller se bilder kan forskare samla 

in sitt empiriska material genom kvalitativa metoder. I kvalitativa metoder har forskare 

en betydande roll i datainsamlingsprocessen då de oftast själva är en del i sammanhanget 

när material genom frågor, observation, läsning och bilder samlas in i en viss kontext 

(Bryman 2018, s. 454).  

 

Vi vill i denna studie studera hur samarbetet mellan socialtjänsten och mödravården 

omsätts samt genom professionellas erfarenheter urskilja vilka faktorer som kan påverka 

motivationen till förändring hos gravida kvinnor i missbruk. Därför har vi valt kvalitativa 

metoder för att samla in vårt empiriska material, då vi genom andra människors 

beskrivningar, erfarenheter och upplevelser ska studera ett visst samhällsfenomen. Vi 

kommer att använda oss utav två olika kvalitativa metoder, dokumentanalys och 

semistrukturerade intervjuer. Enligt Lindstedt (2017, s. 104) kan valet av två 

datainsamlingsmetoder berika en studies resultat då det får fram flera perspektiv på ett 

visst samhällsfenomen. Detta kallas triangulering. Vår ambition är även att i denna studie 

använda oss av ett hermeneutiskt perspektiv för att ingående kunna analysera vårt 

insamlade material.  
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4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Ett hermeunetiskt perspektiv grundar sig i att tolka och förstå ett visst fenomen på djupet. 

Hermeunetik skiljer sig från naturvetenskapens förklarande strategi. Med sin förstående 

strategi utgör den därför grunden inom humanvetenskapen och är ett väl använt 

perspektiv för att förstå verkligheten (Thomassen (2007, ss. 178-181). Det hermeunetiska 

perspektivet blir därför lämpligt i vår studie. För att ingående förstå fenomenet gravida 

kvinnor i missbruk har vi i denna studie dels genomfört en dokumentanalys av 

styrdokument för att se hur den lagstadgade överenskommelsen om ett samarbete omsätts. 

Dels har vi utfört intervjuer med professionella inom socialtjänsten och mödravården för 

att fördjupa oss i hur olika faktorer enligt de professionella kan påverka gravida 

missbrukande kvinnors motivation till förändring.  

 

4.2 Semistrukturerade intervjuer  

Miller & Glassner (2016, s. 52) menar att kvalitativa intervjuer kan bidra till att forskare 

får insyn i enskilda informanters ”sociala värld”, då de talar efter sina egna personliga 

erfarenheter och upplevelser. Detta ger därmed forskare en subjektiv bild av det 

samhällsfenomen som ska studeras. Kvalitativa intervjuer är därför enligt Dalen (2015, s. 

14) en väl lämpad metod när forskare vill få en ingående bild av informanters känslor och 

tankar. Vad som framkommer i intervjuer är alltså ståndpunkter från aktuella deltagare 

som är intressanta för studiens syfte och frågeställningar (Bryman 2018, s. 561). 

 

Olika typer av intervjuformer kan beroende på val av forskningsområde vara mer eller 

mindre lämpliga. Gemensamt för alla olika typer av intervjuformer är att de ger forskare 

en fördjupad förståelse om ett visst samhällsfenomen, varför intervjuer är en lämplig 

forskningsmetod när detta är syftet. Kvalitativa intervjuer kan i denna studie hjälpa oss 

att genom professionellas erfarenheter inom kommun och landsting få svar på hur den 

lagstadgade överenskommelsen om ett samarbete omsätts samt vilka faktorer som kan 

påverka gravida kvinnors motivation till förändring. Som kvalitativ intervjuform har vi 

valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer (jfr Holstein & Gubrium 2016, s. 68).  

Bryman (2018, ss. 260, 561, 563) beskriver att semistrukturerade intervjuer innebär att 

forskare får chans att förbereda ett antal frågor innan utförandet av intervjun men att det 

också under intervjuns gång ges utrymme för följdfrågor. De förberedda frågorna behöver 

inte utföras i den ordning som från början var uppgjord, då denna intervjuform anpassar 
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frågornas följd under samtalets gång. Denna metod bör dock enligt Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2015, s. 54) kompletteras för att syftet med studien ska uppnås på bästa sätt.  

 

4.3 Dokumentanalys  

Med grund i ovanstående resonemang om att semistrukturerade intervjuer bör 

kompletteras har vi i denna studie valt att utöver de semistrukturerade intervjuerna 

använda oss av dokumentanalys. Dokumentanalysen hjälper oss att analysera det innehåll 

som finns i de styrdokument som vi har begärt ut angående den lagstadgade 

överenskommelsen om ett samarbete mellan kommun och landsting (jfr Eriksson- 

Zetterquist & Ahrne 2015, s. 54).  Enligt Boréus (2015, ss. 157-158) är dokument något 

som ständigt florerar i samhället. För forskare är olika typer av dokument ofta 

förekommande som empiriskt material och kan beskriva förhållanden mellan olika 

grupper i samhället, vad människor kan förvänta och förhålla sig till. Dokumenten kan 

även påverka hur individer agerar inom en viss grupp samt hur relationerna däri blir. 

 

Offentlighetsprincipen är den bestämmelse som gör det möjligt för svenska medborgare 

att ta del av offentliga handlingar i form av olika dokument. Offentlighetsprincipen gör 

det därmed möjligt för oss att i denna studie begära ut de styrdokument från socialtjänsten 

och mödravården som ska analyseras, då de anses vara offentliga handlingar (jfr 

 Lindstedt 2017, s. 218) 

 

Vid analys av ett visst dokument letar forskare efter formuleringar som kan härledas till 

syftet med en aktuell studie. Samtidigt som forskare söker efter det som kan besvara 

studiens syfte och frågeställningar är även det som inte finns formulerat i text av vikt för 

studiens resultat. Avsaknaden av en del formuleringar kan vara av både slumpmässig och 

avsiktlig karaktär, vilket är av vikt för forskare att vara medvetna om när de i ett senare 

skede analyserar sitt insamlade material. För att relevanta dokument ska kunna begäras 

ut krävs det att ett urval görs. De dokument som vi i denna studie begärt ut är därmed 

väsentliga för studiens syfte och frågeställningar (jfr Lindstedt 2017, ss. 218, 254, 256).  

 

4.4 Metoddiskussion 

Att i denna studie använda oss av två kvalitativa metoder, dokumentanalys och 

semistrukturerade intervjuer, bedömde vi som lämpligt för att studiens syfte och 

frågeställningar skulle kunna uppnås och besvaras. Då vi var intresserade av hur 
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samarbetet mellan socialtjänsten och mödravården omsätts var vår bedömning att det var 

viktigt att med hjälp av semistrukturerade intervjuer komplettera den information som vi 

kunde komma att få fram i de styrdokument som skulle analyseras. I styrdokumenten 

skulle vi endast få fram en skriftlig formulering om hur samarbetet är tänkt att omsättas, 

varför de semistrukturerade intervjuerna var viktiga för att få fram ett tillförlitligt svar. 

 

Valet av två metoder har i denna studie medfört att olika perspektiv på det valda 

fenomenet har kunnat urskiljas. Genom de styrdokument som har analyserats med hjälp 

av dokumentanalys har vi kunnat urskilja  hur den lagstadgade överenskommelsen om ett 

samarbete rörande personer i missbruk omsätts mellan socialtjänsten och mödravården i 

tre olika kommuner. De semistrukturerade intervjuerna har sedan gett oss svar på hur 

detta samarbete enligt socialsekreterare och barnmorskor i kommunerna faktiskt fungerar. 

Med hjälp av intervjuerna har vi även kunnat urskilja vilka faktorer som kan ha betydelse 

i gravida missbrukande kvinnors motivation till förändring. Metoderna har båda bidragit 

till ett synliggörande av hur professionellas arbete med gravida kvinnor i missbruk som 

grupp fungerar, vilket ytterligare förstärker vår bedömning om metodernas lämplighet i 

relation till studiens syfte och frågeställningar.  

 

4.5 Urval  

När en forskare vill uppnå ett visst syfte med en studie kan denne välja att inrikta sig på 

en viss specifik grupp, organisation eller ett dokument. Detta för att få bästa möjliga 

empiri som kan besvara studiens frågeställningar. Detta kallas för ett målinriktat urval 

(Bryman 2018, ss. 509-510).  

 

I denna studie behövde vi göra flera urval. Ett första urval gjordes när vi vände oss till 

socialtjänsten och mödravården som organisationer. Detta då dessa med stor sannolikhet 

kommer i kontakt med gravida kvinnor i missbruk i sitt arbete. Därefter gjordes ett urval 

av tre olika kommuner med tillhörande landsting som var aktuella för studien. Vi valde 

tre olika kommuner med tillhörande landsting för att överenskommelsen om ett samarbete 

mellan socialtjänsten och mödravården i de olika kommunerna kunde se olika ut. Hade 

vi valt ut tre kommuner i ett och samma landsting hade vi enbart fått fram en 

överenskommelse om ett samarbete istället för flera olika. Att studera kommuner med 

olika tillhörande landsting skapar en större överblick av det vi vill undersöka. Efter detta 
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urval valdes en kommun ut i respektive landsting. De kommuner och landsting som valts 

ut är alla belägna i södra Sverige.  

 

Efter urvalet av vilka kommuner med tillhörande landsting som skulle ingå i studien 

vände vi oss till chefer på socialtjänsten och mödravården i respektive kommun. Tanken 

med detta urval var att cheferna i ett första skede var de som skulle ta emot vårt 

informationsbrev. Detta då cheferna var de som med stor sannolikhet skulle kunna lämna 

ut de styrdokument som berörde den lagstadgade överenskommelsen om ett samarbete 

mellan kommuner och landsting rörande personer i missbruk. Urvalet av chefer var 

nödvändigt för oss att göra för att vår förfrågan om frivillig medverkan i intervjuer skulle 

kunna förmedlas vidare till respektive arbetsgrupper. Önskade intervjupersoner i vår 

studie var socialsekreterare och barnmorskor, vilka skulle kunna besvara våra 

frågeställningar då de kunde tänkas möta gravida kvinnor i missbruk i sitt dagliga arbete. 

Att enbart intervjua chefer hade troligtvis gett oss ett annat perspektiv, då de inte träffar 

gravida kvinnor i missbruk i det dagliga arbetet på samma sätt som socialsekreterare och 

barnmorskor kan tänkas göra. Vi utförde därefter inga fler urval, då medverkan i 

intervjuerna byggde på frivillighet.  

 

4.6 Forskningsetiska överväganden  

En viktig aspekt som forskare kontinuerligt behöver ta ställning till är den om hur studier 

genomförs etiskt rätt, såsom att skydda medverkande individer mot eventuell skada eller 

förödmjukelse. I arbetet med att skydda enskilda individer inryms fyra olika 

forskningsetiska krav. Dessa är i sak informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Kraven innebär att forskare ska informera 

de medverkande om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och när som helst kan 

avbrytas, att personliga uppgifter inte kommer att röjas samt att insamlat material enbart 

kommer att användas i den aktuella studien (Vetenskapsrådet 2002, ss. 5-14). 

 

I genomförandet av denna studie har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. I ett första skede, innan begäran om styrdokument och 

intervjuer kunde ske, sände vi ett informationsbrev till avdelningschefer och enhetschefer 

som berördes av vår studie på socialtjänsten och mödravården i de utvalda kommunerna. 

I detta informationsbrev berättade vi kort om vilka vi var samt studiens syfte och 

tillvägagångssätt. Tanken med detta informationsbrev var att få ett samtycke av de av oss 
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tilltänkta deltagarnas chefer gällande medverkan i studien. I informationsbrevet 

förmedlade vi en önskan om att avdelnings- och enhetscheferna själva skulle informera 

sina anställda, i sak socialsekreterare på socialtjänsten och barnmorskor på mödravården, 

om vår studie och på så vis utröna om någon frivilligt ville medverka i studien. På detta 

sätt tilldelades cheferna också den information som de behövde för att ta ett beslut om de 

ville att deras organisation skulle medverka i studien. På så sätt tog vi ställning till 

informationskravet och samtyckeskravet (jfr Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-11).  

 

Under studiens gång har vi behandlat de personliga uppgifter som vi blivit delgivna av 

våra deltagare i enlighet med konfidentialitetskravet. Personliga uppgifter skrevs inte ner, 

deltagarna benämndes istället med vilken yrkestitel de hade. Kommunerna numrerades 

även med 1, 2 och 3 i syfte att skydda både intervjudeltagarnas identitet samt 

kommunerna i sig. Därmed röjdes inte namn, personnummer eller andra känsliga 

uppgifter såsom intervjudeltagarnas arbetsplatser. Det material som samlades in genom 

dokumentanalys och intervjuer har förvarats på låsta datorer och telefoner under studiens 

gång. Materialet har enbart använts i denna studie i syfte att besvara studiens 

frågeställningar. Materialet kommer att förstöras efter att examensarbetet har godkänts av 

examinator på universitetet. På detta sätt har vi tagit ställning till nyttjandekravet (jfr 

Vetenskapsrådet 2002, ss. 12-14). 

  

4.7 Bortfall 

Vi fick en hög svarsfrekvens på de informationsmail som sändes ut till enhets- och 

avdelningschefer på de olika organisationerna i kommunerna. Både socialtjänsten och 

mödravården i kommun 1 avböjde dock vår förfrågan om att medverka i intervjuer. Trots 

detta valde vi att ändå analysera de dokument vi fått ta del av rörande överenskommelsen 

om ett samarbete rörande personer i missbruk i kommun 1, då de utgjorde ett resultat i 

studien.  

 

4.8 Genomförande 

Efter att ett urval gjorts av både organisationer, kommuner och landsting samt vilka chefer 

som var lämpliga att kontakta utformade vi det informationsbrev som vi senare via mail 

sände ut. I informationsbrevet redogjorde vi för vilka vi var, studiens syfte samt 

tillvägagångssätt. Innan vi gjorde ett urval av vilka chefer som vi kunde kontakta ringde 

vi till växeln för respektive organisation för att få tillgång till kontaktuppgifter till aktuella 
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chefer. När vi hade fått kontaktuppgifter till dessa chefer sändes det upprättade 

informationsbrevet ut. I de mail som sändes ut begärdes även styrdokument gällande den 

lagstadgade överenskommelsen om ett samarbete mellan kommuner och landsting 

rörande personer i missbruk, med ett sista datum att respondera. I informationsmailet 

förmedlades även ett sista datum för respondering angående den frivilliga medverkan i 

intervjuer. När vi slutligen hade fått svar från samtliga organisationer bestämdes tid och 

plats för intervjuer.  

 

I denna studie utfördes sammanlagt fyra intervjuer, två med barnmorskor och två med 

socialsekreterare. En informant skulle medverka i vardera intervju. Vid en intervju med 

mödravården i kommun 2 medverkade dock två informanter, en barnmorska och en 

barnmorska med en chefsbefattning. Intervjuerna utfördes på informanternas 

arbetsplatser på respektive organisation i de aktuella kommunerna med tillhörande 

landsting. Intervjuerna spelades in på två mobiltelefoner efter samtycke av informanterna 

för att inte något material skulle gå förlorat. Att göra på detta sätt var även nödvändigt då 

vi behövde två filer av varje intervju, eftersom att vi skulle transkribera materialet på 

varsitt håll. Intervjun strukturerades efter de teman som fanns upprättade i intervjuguiden. 

Då intervjuformen var semistrukturerade intervjuer fanns det utrymme för följdfrågor och 

diskussioner. I slutet av varje intervju fick informanterna möjlighet att lyfta eventuella 

frågor. Vi informerade även om tillgängligheten till den färdigställda studien, som både 

skulle komma att publiceras på studentportalen DIVA samt ges till informanterna 

personligen.   

 

4.9 Hinder 

Under studiens genomförande stötte vi på hinder som ledde till att vi behövde ändra i den 

planering som vi hade lagt upp för studien. Vi begärde ut styrdokument från socialtjänsten 

och mödravården i tre olika kommuner med tillhörande landsting, därav begärdes 

sammanlagt sex dokument ut rörande överenskommelsen om ett samarbete rörande 

personer i missbruk. Vi fick slutligen tillgång till fem dokument som behandlade 

samarbetet. Ett sjätte dokument, som vi tillhandahöll från mödravården i kommun 1, 

bestod av fem olika delar och behandlade snarare arbetssättet med andra instanser inom 

landstinget än samarbetet med socialtjänsten. Dokumentet behandlade framförallt inte 

gravida kvinnor i missbruk. Tre av deldokumenten var inte heller uppdaterade, datumet 

för dokumentens giltighetstid hade gått ut och gällde till och med år 2016 och 2017.  



  
 

25 

 

Att vi inte fick dokument som behandlade gravida kvinnor i missbruk i studien från alla 

medverkande organisationer skapade svårigheter i att få fram ett enhetligt resultat. Att 

mödravården i kommun 1 ändå sände oss dessa dokument kan tyda på att de fortfarande 

används i det dagliga praktiska arbetet men inte ersatts med några nya dokument. Då 

uppgifterna i dokumenten i kommun 1 inte heller har kunnat bekräftas genom intervjuer 

med professionella inom mödravården kan vi inte konstatera att dokumenten inte gäller, 

vilket var en bidragande faktor till att vi ändå valde att analysera dem. Detta bidrar även 

till att enbart ett perspektiv kommer att framföras om hur den lagstadgade 

överenskommelsen om ett samarbete ser ut i denna kommun. Detta sker via analys av de 

dokument som vi har fått tillgång till.   

 

Även om vi totalt tillhandahöll sex styrdokument, tre från socialtjänsten och tre från 

mödravården, upplevde vi svårigheter med att få tillgång till dem. På mödravården i 

kommun 2 fick vi tillgång till dokumentet först sista veckan innan examensarbetet skulle 

vara färdigställt. På socialtjänsten i denna kommun var det dokument vi fick tillgång till 

inte uppdaterat, utan gällde till och med år 2015. Ett annat hinder som uppkom på vägen 

var att både mödravården och socialtjänsten i kommun 1 avböjde vår förfrågan om att 

medverka i en intervju. Sammanfattningsvis kan de hinder vi stött på visa ämnets 

prioritetsfråga i de olika kommunerna, som skiljer sig åt.  

  

4.10 Bearbetning av data  

Den kvalitativa innehållsanalysen är ett av de vanligaste tillvägagångssätten för att 

analysera empiriskt material. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för forskare att finna 

bakomliggande teman i det material som ska analyseras, till exempel genom citat vars 

innehåll ofta kan vara av betydelse för studiens resultat. När vi fått tillgång till de 

styrdokument som vi begärt ut från samtliga organisationer gällande den lagstadgade 

överenskommelsen om ett samarbete mellan kommun och landsting rörande personer i 

missbruk gick vi tillsammans systematiskt igenom dessa. Beskrivningar om samarbetet 

och dess utformning markerades. Detta gjordes för att urskilja de delar som skulle 

framföras i den kommande resultat- och analysdelen. Efter genomförandet av samtliga 

intervjuer transkriberade vi innehållet på varsitt håll för att bearbetningen skulle vara så 

tidseffektiv som möjligt. När transkriberingarna var färdigställda markerades sedan de 

citat i materialet som ansågs relevanta för studiens frågeställningar. Då liknande faktorer 
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kunde urskiljas som betydelsefulla för gravida missbrukande kvinnors motivation till 

förändring i flera av citaten kunde olika teman utformas. Detta gjordes för att skapa 

tydlighet i vad som skulle formuleras i resultat- och analysdelen. Det gav oss även en 

tematisk bild av vilka faktorer som enligt socialsekreterare och barnmorskor hade 

betydelse för gravida missbrukande kvinnors motivation till förändring. Efter att vi 

transkriberat samtliga intervjuer skrev vi gemensamt in det innehåll som framkommit ur 

innehållsanalysen och som vi ansåg vara relevant för studiens resultat- och analysdel (jfr 

Bryman 2018, ss. 677-678).  

 

4.11 Studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet 

En förutsättning för att kvalitativa studier ska kunna nå så hög kvalité som möjligt är att 

forskare undersöker det som var tänkt att undersökas, så kallad validitet. Studien ska 

utföras på bästa möjliga sätt, där bland annat rätt metodval är av stor betydelse för att 

syftet med studien ska uppnås (Lindstedt 2017, ss. 115-116). Det finns flera olika sätt för 

forskare att kontrollera en studies validitet. Ett av flera sätt är att använda triangulering, 

vilket innebär att flera datainsamlingsmetoder med fördel kan användas för att få fram 

flera perspektiv av det som ska undersökas i studien. I denna studie används både 

dokumentanalys och semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetoder. Genom 

att göra på detta sätt kan studien berikas med olika perspektiv på det som ska studeras. 

Med hjälp av dokumentanalyser kan vi tillhandahålla information om hur samarbetet 

mellan socialtjänsten och mödravården rörande personer i missbruk är tänkt att 

genomföras. Hur detta samarbete sedan praktiskt omsätts kan vi få fram genom de 

semistrukturerade intervjuerna. Det insamlade materialet från intervjuerna kan både visa 

sig överensstämma eller vara motsägelsefullt med det som framkommit i dokumenten. 

Att genom valet av två datainsamlingsmetoder få fram sådana resultat kan därmed 

förstärka kvalitén på det insamlade materialet, då en metod enbart hade fått fram ett 

perspektiv (jfr Watt Boolsen 2007, ss. 188-189).  

 

Reliabilitet handlar om en studies pålitlighet, det vill säga om resultatet i studien kommer 

överensstämma med det resultat som fås fram om studien utförs på nytt och av en annan 

forskare. Det går inte i denna studie att säkerställa att resultatet hade blivit detsamma om 

den hade utförts av en ny forskare, då vi i denna studie har valt semistrukturerade 

intervjuer som en av våra datainsamlingsmetoder. Under en intervju kan det finnas många 

olika yttre faktorer som spelar in i hur intervjusvaren utformas, såsom både plats för 
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intervjun samt kemin mellan forskare och informanter. Hur vårt samspel med 

informanterna blev under de intervjuer som utfördes i denna studie har en betydande roll 

för vårt resultat. En ny forskare, trots att denne hade använt sig av samma intervjuguide 

som i denna studie, hade skapat ett annat samspel med informanterna. Detta hade således 

utmynnat i ett resultat som inte hade sett likadant ut som vårt (jfr Bryman 2018, ss. 72, 

207).  

 

I anslutning till diskussionen om hur studier är valida och reliabla blir det även aktuellt 

att tala om studiens generaliserbarhet, vilket handlar om när resultaten i en studie kan 

överföras till att gälla i andra sammanhang, på andra personer eller grupper. Då kvalitativa 

studier ofta handlar om att undersöka åsikter och beteenden från människor kan de anses 

vara alltför subjektiva för att kunna generaliseras. Detta då det i kvalitativa studier oftast 

finns flera olika faktorer som spelar in i hur till exempel intervjusvar blir, samt att det 

ingår för få individer i dessa studier. Att generalisera det resultat som framkommit i denna 

studies intervjuer går inte att göra, då fyra intervjuer med sammanlagt fem personer inte 

går att generalisera till en hel population. Då intervjuerna dessutom har utförts med 

socialsekreterare och barnmorskor i två utvalda kommuner hade intervjusvaren från 

personer med samma yrkestitlar i andra kommuner inte blivit lika, då olika personer helt 

enkelt ger olika svar i intervjuer. Samtliga intervjusvar i denna studie kan inte bli identiska 

med hur de hade blivit i en annan kontext. Vidare skulle resultaten i denna studie vara 

svåra att generalisera på grund av att de dokument som vi har analyserat från 

organisationerna i de tre utvalda kommunerna inte hade varit detsamma i andra 

kommuner (jfr Bryman 2018, ss. 216, 484, 485, 488).  

 

Vidare kan en analys mellan resultat och teori bidra till ökad kunskap och påvisade 

samband i en studie. De slutsatser som via teoretiska argument kan dras i kvalitativa 

studiers resultat spelar roll för dess generaliserbarhet. Resultatet i denna studie kan som 

tidigare nämnt troligen inte generaliseras till att gälla nationellt för socialtjänsten och 

mödravården. Det kan däremot bidra till ny kunskap om hur dels organisationer 

samarbetar angående gravida kvinnor i missbruk och dels om vilka faktorer som kan 

påverka gravida missbrukande kvinnors motivation till förändring (jfr Lindstedt 2017, s. 

168).  
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4.12 Intern arbetsfördelning 

Under genomförandet av detta examensarbete har arbetsfördelningen i det stora hela varit 

jämnt fördelad. Under arbetet med studien har vi tillsammans både språkligt och 

kunskapsmässigt utformat dess innehåll genom att vi, oftast dagligen, har träffats. Då vi 

under uppstarten av examensarbetet diskuterade våra ambitioner med studien kom vi fram 

till att det för oss var av vikt att vi båda skulle ha lika stor kunskap om studiens alla olika 

delar, vilket inrymmer litteratur, vetenskapliga artiklar och annat arbetsmaterial. Vi båda 

har därför läst den litteratur, de vetenskapliga artiklar samt den avhandling som vi funnit. 

Efter genomgång av samtligt material diskuterade vi muntligen innehållet som vi sedan 

tillsammans formulerade i text. I vår litteratursökning delade vi däremot upp arbetet för 

att på bästa sätt ta vara på den tid vi hade till vårt förfogande. Vår tanke med detta 

arbetssätt var att vi med olika perspektiv, då vi uppmärksammar olika saker, skulle kunna 

få en bredare spridning på den fakta som vi hittade och sedermera använde oss av i 

studien. 
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5 Resultat och analys 

I följande avsnitt kommer en tematisk framställning av studiens båda frågeställningar att 

framföras, som inbegriper det resultat som har framkommit efter dokumentanalys och 

intervjuer. Det första temat behandlar samarbetet mellan socialtjänsten och mödravården, 

där tre underteman i form av kommun 1, 2 och 3 förtydligar hur respektive organisationer 

i varje kommun samarbetar med gravida kvinnor i missbruk. I det andra temat framställs 

ett sammanvävt resultat av de intervjusvar som vi har fått tillgång till från socialtjänsten 

och mödravården i kommun 2 och 3. Fem underteman för sedan fram bidragande faktorer 

som i intervjusvaren har kunnat urskiljas angående gravida missbrukande kvinnors 

motivation till förändring. Genomgående i hela detta avsnitt analyseras resultaten med 

hjälp av studiens teoretiska ramverk, det vill säga med hjälp av begreppen stigmatisering, 

empowerment och roller. Resultaten analyseras även med hjälp av tidigare forskning.  

 

5.1 Samarbetet mellan socialtjänsten och mödravården  

Detta tema besvarar studiens första frågeställning, det vill säga hur den lagstadgade 

överenskommelsen om ett samarbete rörande personer i missbruk omsätts mellan 

socialtjänsten och mödravården. Materialet grundar sig i de dokumentanalyser som har 

utförts av styrdokumenten från socialtjänsten och mödravården i samtliga kommuner 

samt i intervjusvar från professionella inom mödravården och socialtjänsten i kommun 2 

och kommun 3. Tre nedanstående underteman numrerar kommunerna med 1, 2 och 3 i 

syfte att förtydliga hur detta samarbete ser ut i de olika kommunerna.  

 

5.1.1 Kommun 1  

I denna kommun fick vi tillgång till ett styrdokument från mödravården som innehöll fem 

olika deldokument samt ett annat från socialtjänsten som skulle beröra den lagstadgade 

överenskommelsen om ett samarbete rörande personer i missbruk. Organisationerna 

sände oss inte ett och samma dokument.  

 

Vid analys av de fem deldokument som mödravården sänt oss framkom det att de erhöll 

olika kvalité. Tre av deldokumenten var inte uppdaterade, giltighetstiden hade gått ut och 

gällde till och med år 2016 och 2017. Det framgick inte tydligt hur överenskommelsen 

om ett samarbete rörande personer i missbruk ska organiseras mellan mödravården och 
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socialtjänsten i något av styrdokumenten. Däremot fanns det delar i dokumenten som till 

viss del behandlade gravida kvinnor i missbruk. I två av deldokumenten från 

mödravården stod det angivet att en samordnad individuell planering (SIP) ska anordnas 

tillsammans med socialtjänsten när en gravid kvinna i missbruk identifieras.  

 

I ett av deldokumenten fann vi en något mer utförligt beskrivande del om hur 

mödravården ska gå tillväga när gravida kvinnor i missbruk identifieras, framförallt när 

det handlar om ett alkoholmissbruk. Enkäten AUDIT används som ett verktyg för att 

identifiera kvinnors alkoholkonsumtion. Erhåller gravida kvinnor för höga poäng i denna 

enkät leder detta till tätare uppföljning hos barnmorska samt tas kontakt med alkohol- och 

drogmottagningen inom socialtjänsten. Det anges däremot ingen vidare beskrivning om 

hur mödravården ska samarbeta med socialtjänsten gällande de gravida kvinnorna efter 

att denna kontakt tagits. Vi uppfattar detta deldokument som ett internt arbetssätt inom 

mödravården snarare än ett uttalat samarbete med socialtjänsten. Däremot visar detta på 

att någon form av praktisk kontakt mellan organisationerna finns vid dessa ärenden. 

 

I de formella roller som Svedberg (2012) talar om inryms professionellt förväntade 

arbetsuppgifter, en beskrivning på hur dessa arbetsuppgifter ska lösas samt deras 

rättigheter och skyldigheter. Enligt Trost och Levin (2010) kan noggrannheten i olika 

rollers utförande skilja sig åt. Ett visst agerande kan ske rutinmässigt eller nytänkande 

och kreativt. De förväntningar som inryms i en roll kan tendera att inte alltid följas. Att 

mödravården i denna kommun dels har styrdokument som är ogiltiga och dels inte har 

styrdokument som reglerar samarbetet mellan landsting och kommun rörande personer i 

missbruk kan ses som oförenligt med de skyldigheter som inryms i deras formella och 

strukturella roll. Mödravården arbetar efter Hälso- och sjukvårdslagen där det står angivet 

att en överenskommelse om ett samarbete rörande personer i missbruk mellan landsting 

och kommun ska finnas. Trost och Levin (2010) talar om att lagstiftning är en norm som 

ska följas och som därmed ställer vissa förväntningar på professionellas agerande. Att 

mödravården inte har ett styrdokument som särskilt berör detta samarbete visar att 

organisationen inte fullt ut följer de förväntningar som inryms i deras formella roll. Att 

tre av de deldokument som mödravården sänt oss inte heller är giltiga kan även visa på 

att de är mindre noggranna i framställningen av arbetsmässiga rutiner gällande samarbetet 

med kommunen rörande personer i missbruk.  
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Styrdokumentet som vi fick tillgång till av socialtjänsten i denna kommun var en 

överenskommelse om ett samarbete mellan socialtjänsten och mödravården rörande 

personer i missbruk, där båda organisationernas arbetsuppgifter samt målsättning om att 

skapa en sammanhängande vårdkedja för personer med missbruksproblematik framförs. 

Angivna riktlinjer för samarbete i dokumentet gäller för personer i missbruk, där gravida 

kvinnor i missbruk framställs som en grupp som särskilt behöver uppmärksammas. 

Socialtjänstens roll i detta samarbete är att bistå klienter med behandling och arbeta med 

deras motivation att komma ur missbruket. Socialtjänsten ska även arbeta uppsökande för 

att finna personer som behöver hjälp med ett missbruk. I dokumentet framförs även 

mödravårdens roll i detta samarbete som handlar om att de ska bedöma gravida 

missbrukande kvinnors behov av fortsatta åtgärder. De ska bistå dem med rådgivning om 

graviditet och missbruk samt är de skyldiga att upprätta en orosanmälan till socialtjänsten 

vid behov. Socialtjänsten och mödravården ska vidare gemensamt ta fram en SIP om 

behov föreligger. Dokumentets utformning visar specifika avsnitt där respektive 

organisations ansvarsområden ingående presenteras, vilket kan påvisa att dokumentet 

skulle kunna vara en uttalad överenskommelse om ett samarbete mellan socialtjänsten 

och mödravården. Detta då representanter från de båda organisationerna har skrivit under 

dokumentet.  

 

Precis som Linley, Mendoza och Resko (2014) talar om så krävs det engagemang från 

samtliga inblandade för att ett tvärvetenskapligt samarbete ska kunna skapas. Genom 

socialtjänstens styrdokument kan vi urskilja att en överenskommelse om ett samarbete 

rörande personer i missbruk skriftligen finns upprättad. Inom mödravården har vi däremot 

fått tillgång till ett helt annat styrdokument som innehöll fem deldokument. 

Mödravårdens styrdokument behandlade inte överenskommelsen om ett samarbete 

mellan kommun och landsting rörande personer i missbruk i lika stor utsträckning som 

socialtjänstens dokument gjorde. En del av deldokumenten var dessutom ogiltiga. Då vi 

inte har fått tillgång till ett och samma styrdokument från socialtjänsten och mödravården 

som i huvudsak reglerar deras samarbete med varandra ställer vi oss kritiska till om och 

hur detta samarbete fungerar i praktiken. Det faktum att vi har fått tillgång till olika 

styrdokument från socialtjänsten och mödravården i denna kommun kan påvisa att det 

tvärvetenskapliga samarbetet mellan dessa organisationer är något diffust. Dokumenten 
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ger inte intryck av att de båda organisationerna gemensamt har engagerat sig i att upprätta 

en överenskommelse om ett samarbete rörande personer i missbruk.  

 

5.1.2 Kommun 2  

I denna kommun fick vi tillgång till ett styrdokument från socialtjänsten samt ett annat 

dokument från mödravården. Vid analys av de båda dokumenten framkom det att 

socialtjänsten och mödravården även i denna kommun har olika styrdokument gällande 

överenskommelsen om ett samarbete rörande personer i missbruk. 

 

I det styrdokument som har analyserats från socialtjänsten framgår det att samarbetet 

struktureras genom olika bestämda uppgifter för organisationerna. Samarbetet utgår ifrån 

utvecklingsarbetet ”Kunskap till praktik” som är grundat av regeringen samt Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL). Målet för detta utvecklingsarbete är att alla klienter 

inom missbruksvården ska få så bra vård som möjligt. En förutsättning för att detta mål 

ska kunna nås är att både kommun och landsting tar ett gemensamt ansvar för 

missbruksvården i syfte att förhindra missbruk och tillgodose enskilda klienters behov. 

Att de professionella orienterar sig i den enskilde klientens livsstil och vanor bedöms vara 

ytterst viktigt i den inledande kontakten.  

 

I detta styrdokument beskrivs även mödravårdens arbetsuppgifter i sammanhanget vilket 

innebär att de tidigt ska erbjuda gravida kvinnor ett hälsosamtal där de får fylla i en enkät 

vid namn AUDIT som ger barnmorskor en bild av de alkoholvanor som råder. Föreligger 

det ett risk- eller missbruk ska kvinnorna erbjudas motiverande samtal för att få stöttning 

i att ändra sin livsstil. Det framkommer vidare att mödravården även ska kontakta 

missbruksenheten på socialtjänsten om det genom enkäten DUDIT kan urskiljas att ett 

missbruk av narkotika föreligger. Får socialtjänsten genom mödravården kännedom om 

gravida kvinnor i missbruk ska de i första hand ta kontakt med kvinnan i fråga, tillsätta 

en handläggare samt påbörja en utredning av missbruket. Behandling ska erbjudas inom 

både öppenvården och på behandlingshem beroende på de omständigheter som föreligger 

i varje enskilt fall. Socialtjänsten ska också informera om och erbjuda gravida kvinnor 

försörjningsstöd, boende och sysselsättning om sådana behov föreligger. Stöd är därmed 

tänkt att ges från de båda organisationerna under kvinnors graviditet. Efter att barnet är 

fött ska mödravården enligt vad som framgår i socialtjänstens styrdokument erbjuda stöd 

och hjälp till nyblivna föräldrar med missbruksproblematik i upp till två års tid. 
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I en intervju med en socialsekreterare i denna kommun framkommer att ett samarbete 

med mödravården bedrivs vid behov. Upptäcker socialtjänsten att en kvinna är gravid och 

samtidigt har ett pågående missbruk informerar de kvinnan om att ett samarbete med 

bland annat mödravården är att föredra för att vården ska bli så bra som möjligt. Gravida 

kvinnor kan även upptäckas genom de orosanmälningar som inkommer från mödravården 

till socialtjänsten. När gravida kvinnor i missbruk på olika sätt har upptäckts är det 

missbruksenheten inom socialtjänsten som handlägger dessa ärenden. Även en kontakt 

med både mödravården och arbetsgruppen inom barn och familj tas vid upptäckten av 

gravida kvinnor i missbruk. Missbruksenheten är vid vissa tillfällen med på träffar 

tillsammans med mödravården, där arbetet med de aktuella gravida kvinnorna diskuteras. 

Även behandlare från öppenvården kan delta vid dessa träffar. Socialsekreteraren anser 

att ett samarbete med mödravården är nödvändigt, om ett samtycke från klienten finns, 

vilket det många gånger gör. Hen menar att organisationerna besitter olika kunskap som 

med fördel kan kombineras. 

 

Socialsekreteraren förklarar samtidigt att missbruksenheten i denna kommun inte 

samarbetar med mödravården i lika stor utsträckning som barn- och familjeenheten gör, 

då det främst är denna enhet som arbetar med gravida kvinnor i missbruk, framförallt om 

och när barnet är fött: 

 

Det är barn- och familj. För det är dem som kommer att placera sen 

om det kommer till placering (Socialsekreterare i kommun 2). 

 

Med grund i Hall, Prendergast och Wardas (2016) resonemang om vikten av 

motivationsarbete kan ovanstående citat ses som ett tydligt argument till varför 

motivationsarbete är av särskilt stor vikt för gravida kvinnor i missbruk. Genom att 

professionella aktivt arbetar med att motivera gravida missbrukande kvinnor till 

förändring i början av och under graviditeten kan en placering av det kommande barnet 

förhindras. Hall, Prendergast och Warda menar nämligen att motivationsarbete kan vara 

en bidragande faktor till att negativa beteenden förändras hos klienter. Ett 

motivationsarbete i denna kontext blir därför extra viktigt för att kvinnor ska kunna 

komma ur missbruket under graviditeten och inte när barnet är fött och redan kan ha blivit 

placerat. 
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I det styrdokument som vi av mödravården fick tillgång till i denna kommun framgick 

det att ett specifikt program för samarbete rörande gravida kvinnor i missbruk finns. 

Dokumentet beskrev också till stor del hur deras arbete med gravida kvinnor i missbruk 

internt organiseras. I enlighet med vad som framgick i socialtjänstens styrdokument om 

mödravårdens arbetsuppgifter framgår det även av mödravårdens styrdokument att de ska 

erbjuda ett hälsosamtal där enkäten AUDIT används för att skapa en uppfattning om 

gravida kvinnors alkoholvanor. Leder kvinnornas svar i AUDIT till att ett risk- eller 

missbruk urskiljs är mödravården ålagda att kontakta missbruksenheten på socialtjänsten 

för vidare planering. Det inleds även tätare besök och information om alkohol och 

graviditet från mödravården. För att ett samarbete mellan socialtjänsten och mödravården 

ska kunna utformas krävs dock att gravida missbrukande kvinnor skriver under en 

samtyckesblankett. Detta för att sjukvård och myndigheter först då kan ta kontakt med 

varandra i fråga om olika klienters ärenden. För att samarbetet ska kunna underhållas 

bedrivs minst två olika informationsträffar per termin mellan mödravården och de olika 

aktörer, såsom socialtjänsten, som kan tänkas bli aktuella för gravida missbrukande 

kvinnor i varje enskilt fall.  

 

Slutligen framkommer det av dokumentet att det är önskvärt att barnmorskor på 

mödravården i graviditetsvecka 30 tar en kontakt med berörda samarbetspartners inom 

kvinnans nätverk. Linley, Mendoza och Resko (2014) menar att det ofta krävs mer än en 

kontakt med olika hjälporganisationer för klienter med missbruksproblematik. Därför blir 

det tvärvetenskapliga samarbetet mellan mödravården och socialtjänsten av stor vikt för 

att klientens vård ska bli så bra som möjligt. Att barnmorskor inte tar en kontakt med 

berörda samarbetspartners förrän i graviditetsvecka 30 kan ses som för sent för att en 

förändring av missbruket hos gravida kvinnor i missbruk ska kunna ske. I 

graviditetsvecka 30 kan fostret sedan länge ha blivit skadat om modern har haft ett 

pågående missbruk under graviditeten. Det kan därför anses vara av vikt att mödravården 

i ett tidigare stadium av graviditeten samarbetar med aktuella samarbetspartners, såsom 

socialtjänsten, för att gravida kvinnor ska kunna förändra sin situation och komma ur 

missbruket i tid.  

 

I en intervju med två barnmorskor framkommer det att det bedrivs samarbetsträffar fyra 

gånger per år med alla aktörer som är inblandade i ärenden som rör gravida kvinnor i 

missbruk, där socialtjänsten är en av aktörerna. Varje enskilt fall avgör vilka aktörer som 
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medverkar vid samarbetsträffarna. För att organisationerna ska kunna diskutera enskilda 

ärenden krävs att ett samtycke från enskilda klienter inhämtas:  

 

Ja, och som sagt då så har vi ett papper där kvinnan får skriva på att 

vi får ha kontakt med soc då. Ett samtycke till informationsutbyte 

(Barnmorska i kommun 2). 

 

Efter att detta samtycke inhämtats kan diskussioner om aktuella fall som kräver samarbete 

mellan mödravården och socialtjänsten föras. En sista samarbetsträff utförs i slutet av 

graviditeten där mödravården också bjuder in barnhälsovården i syfte att lämna över 

ärendet. I samband med överlämnandet informeras barnhälsovården om det är något som 

särskilt behöver uppmärksammas i det vidare arbetet.  

 

Barnmorskorna framhäver vidare att det är mödravården själva som har skapat de 

flödesscheman och handlingsplaner som finns tillgängliga för hur samarbetet med 

socialtjänsten ska se ut. Svedberg (2012) beskriver hur den strukturella rollen innehåller 

en arbetsbeskrivning om hur professionellas arbetsuppgifter ska lösas. Den systemiska 

rollen i formella grupper för sedan fram hur det professionella samarbetet ska organiseras. 

Trost och Levin (2010) beskriver att rollers utförande kan ske med olika grader av 

noggrannhet samt att människor uppfattar rådande omständigheter på olika sätt. I 

intervjuer med både socialtjänsten och mödravården i denna kommun uttrycks att ett 

samarbete rörande personer i missbruk mellan organisationerna finns. Efter att 

dokumentanalys har utförts av båda organisationernas dokument framgår det dock att 

dokumenten inte är av samma karaktär. I socialtjänstens dokument står det till exempel 

angivet att mödravården ska erbjuda råd och stöd till kvinnor i upp till två år efter att 

barnet är fött, vilket inte framgår av mödravårdens dokument. Mödravården har i 

intervjuer framhävt att deras dokument om hur samarbetet med socialtjänsten ska se ut 

har utformats av dem själva. Detta dokument kan tänkas utgöra den arbetsbeskrivning 

som inryms i deras strukturella roll.  

 

Det faktum att mödravården inte gemensamt med socialtjänsten verkar ha utformat detta 

styrdokument kan ses som mindre noggrant och inte förenligt med hur professionella i 

den systemiska rollen ska organisera ett samarbete med varandra. Inte att förglömma är 

dock att det finns fler än en part i utförandet av ett professionellt samarbete. Att 

mödravården själva har utformat sitt styrdokument utan socialtjänstens medverkan kan 
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även bero på omständigheter inom socialtjänstens utförande av sin formella roll. Det 

faktum att båda organisationerna sänt oss olika styrdokument samt i vissa avseenden 

uttryckt olika uppfattningar om hur samarbetet organiseras kan tyda på att ingen av 

organisationerna har varit noggranna i framställningen av de styrdokument som ska 

reglera deras samarbete med varandra rörande gravida kvinnor i missbruk. Det kan med 

grund i ovanstående resonemang därmed uppfattas som att det inte har förekommit ett 

professionellt samarbete i utförandet av styrdokumenten i denna kommun.  

 

Linley, Mendoza och Reskos (2014) resonemang om ett tvärvetenskapligt samarbete kan 

i denna kommun bli aktuell. Socialtjänstens mål är enligt sitt styrdokument att de 

tillsammans med mödravården ska ta ett gemensamt ansvar för missbruksvården. Även i 

mödravårdens styrdokument framförs att vården för gravida kvinnor i missbruk ska ges 

bästa möjliga beredskap. Detta visar på att de båda organisationerna engagerar sig i att 

vården för denna grupp ska bli så bra som möjligt, även om de har olika styrdokument. 

Trots att det fortfarande föreligger ett utvecklingsbehov kan vi genom både 

styrdokumenten samt av intervjusvaren urskilja att det kan ha tagits ett första steg till att 

en samarbetskultur ska kunna skapas i kommunen.  

 

5.1.3 Kommun 3  

Överenskommelsen om ett samarbete mellan socialtjänsten och mödravården är i denna 

kommun ett pågående projekt. De styrdokument som vi fick tillgång till innehöll mål och 

tillvägagångssätt för projektet. Tanken med projektet är att arbetssättet med gravida 

kvinnor i missbruk efter projekttidens slut ska implementeras. De styrdokument som vi 

fick tillgång till av både socialtjänsten och mödravården i denna kommun överensstämde 

med varandra, vilket visar att de utgår ifrån lika riktlinjer i sitt dagliga arbete. I intervjuer 

med en socialsekreterare och en barnmorska i denna kommun framkom det att arbetssättet 

som framförs i styrdokumenten om att samarbeta rörande gravida kvinnor i missbruk 

används:  

 

Ja, det är igång. Det är ju projektbeskrivningen som är det man går 

på. Sedan om det går bra under projekttiden så kanske det fastställs 

som arbetssätt (Socialsekreterare i kommun 3).  

 

Projektplanen är ju så att säga det som är, det är ju det, det är vårt 
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arbetsredskap om man säger. Det är det vi jobbar, i den riktningen 

vi jobbar (Barnmorska i kommun 3).  

 

Socialtjänstens och mödravårdens användning av projektbeskrivningen som 

arbetsredskap kan med hjälp av Svedbergs (2012) resonemang om strukturella roller 

förstås som den arbetsbeskrivning som reglerar hur arbetsuppgifterna inom de formella 

rollerna praktiskt ska lösas. De formella roller som urskiljs i denna kontext är 

socialsekreterare och barnmorskor. De formella rollerna innebär att vissa uppgifter ska 

lösas, såsom att de i detta fall ska stötta gravida kvinnor i att komma ur sitt missbruk. Hur 

tillvägagångssättet ska se ut för att kunna uppnå detta framgår av den strukturella rollens 

arbetsbeskrivning, som i detta fall är den projektbeskrivning som finns upprättad. Tydliga 

ramar för vad respektive organisation har för arbetsuppgifter torde också kunna bidra till 

att socialtjänsten och mödravården vet vad de kan förvänta sig av varandra. Att inneha en 

formell roll innebär enligt Svedberg (2012) att det även finns systemiska roller som 

beskriver hur ett professionellt samarbete ska organiseras. Hur det professionella 

samarbetet ska organiseras i denna kontext förtydligas i den projektbeskrivning som 

socialtjänsten och mödravården använder i sitt dagliga arbete.  

 

Samarbetet ska enligt styrdokumenten utformas genom lokala och regionala riktlinjer och 

program, bättre resurser till gruppen samt utbildningsinsatser som handlar om både 

beroendeproblematik i gravida kvinnors kontext samt hur fostret påverkas av missbruket. 

Projektmedarbetarna ska enligt material från intervjuerna arbeta med att bryta mönster i 

gravida missbrukande kvinnors beteenden så tidigt som möjligt för att de ska få en 

varaktig förändring. Organisationerna har olika arbetsuppgifter i projektet där 

mödravårdens uppgifter utgörs av att motivera de gravida kvinnorna till att uppnå 

drogfrihet samt att ha en tät kontakt med socialtjänsten. Socialtjänsten har en anställd 

specialistsocionom som arbetar med kurativa och motiverande samtal samt uppsökande 

verksamhet för att finna dessa kvinnor. Genom socionomens arbetsuppgifter ges således 

en kontaktväg in till socialtjänsten i andra kommuner. Denna socionom fungerar även 

som kontaktperson mellan organisationerna. Samtliga projektmedarbetare arbetar 

nätverkande och utåtriktat. Projektets socionom besöker behandlingshem, 

Kriminalvården och andra potentiella miljöer där gravida missbrukande kvinnor kan 

befinna sig. Arbetssättet i projektet är lösningsfokuserat och det ska stärka kvinnors egen 

förmåga att förändra sitt liv i positiv riktning samt öka deras individuella känslor av 
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kontroll.  

 

Projektets arbetssätt att genom samarbete försöka motivera gravida kvinnor till att de 

besitter en egen förmåga att förändra sina liv i positiv riktning samt att öka deras 

individuella känslor av kontroll kan enligt Askheim (2007) tänkas bidra till att de uppnår 

empowerment. Hall, Prendergast och Warda (2016) menar dock att motivationsarbete inte 

är något som fungerar för alla klienter. Detta faktum kan därför tänkas vara viktigt för 

professionella att ta hänsyn till i arbetet med personer i missbruk. Att motivationsarbete 

är något som inte passar alla klienter förutsätter därför att professionella som arbetar med 

till exempel gravida kvinnor i missbruk är flexibla i utformningen av olika typer av 

motivationsarbete. Detta skulle kunna bidra till att fler kvinnor hittar sitt individuella sätt 

att finna motivation till förändring.  

 

Ett av målen i projektet är enligt styrdokumenten att uppnå ett bestående 

tvärprofessionellt samarbete mellan kommun och landsting som kan bidra till en bättre 

vård för gruppen. Vidare är målet att bättre kunna identifiera gravida missbrukande 

kvinnor i ett tidigt stadium av graviditeten då det i dagsläget troligtvis finns ett mörkertal. 

En socialsekreterare i denna kommun framför att mödravården oftast kommer i kontakt 

med gravida kvinnor före socialtjänsten. Upptäcker de då att det samtidigt finns ett 

missbruk tar de kontakt med socialtjänsten för vidare planering. Projektet sätter ramarna 

för detta tillvägagångssätt. På samma sätt kontaktar socialtjänsten mödravården om de 

upptäcker att en kvinna som befinner sig i ett missbruk är gravid. Mödravården bemöter 

framförallt de gravida kvinnorna i alla de frågor som rör graviditeten medan socialtjänsten 

framförallt inriktar sig på missbruket och eventuella behandlingar. Vidare framförs det 

av socialsekreteraren att projektet bidrar med ett gott samarbete och utvecklar 

organisationens arbete med gruppen:  

 

Det känns som att det är ett bra samarbete och man vet att 

mödravården arbetar med just den problematiken. Ibland kan det 

vara svårt med missbruket, för man vet inte riktigt. Men de är insatta 

med målgruppen (Socialsekreterare i kommun 3).   

 

Av en barnmorska i denna kommun framkommer det att de flesta gravida missbrukande 

kvinnorna uppmärksammas inom landstingets basmödravård. Om de är eller har varit i 

ett aktivt missbruk det senaste året träffar de en barnmorska som arbetar inom projektet 
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för ett fördjupat samtal. Deltagandet i projektet är frivilligt och det finns ett begränsat 

antal platser. Vill kvinnorna ta del av den hjälp som projektet kan erbjuda tilldelas de mer 

information om arbetssättet och dess fördelar. De gravida kvinnor som i dagsläget ingår 

i projektet upplevs vara mycket nöjda med den hjälp de får:  

 

De är ofta ganska så glada för att vi finns och att man faktiskt kan 

gå hos oss. De tycker att det är ganska skönt att få komma till en 

verksamhet där man är speciellt riktad och förstår vad det handlar 

om (Barnmorska i kommun 3).  

 

Nätverksbyggande är stommen i projektet som har bidragit till att gravida kvinnor i 

missbruk snabbare och lättare får den hjälp som de behöver. När kvinnorna inleder sitt 

deltagande i projektet skrivs en medgivandeblankett under för att fria dialoger med 

berörda parter ska fungera. En plats i projektet erbjuds under hela graviditeten samt två 

år efter barnets födelse. Samarbetet med socialtjänsten fungerar enligt barnmorskan i 

kommun 3 mycket bra samt har det förändrats och utvecklats till det bättre.  

 

5.2 Gravida kvinnors motivation till förändring 

Detta tema besvarar studiens andra frågeställning, det vill säga vilka erfarenheter 

professionella inom socialtjänsten och mödravården har av hur olika faktorer kan påverka 

gravida missbrukande kvinnors motivation till förändring. Materialet i detta tema grundar 

sig i de intervjuer som har utförts med både socialtjänsten och mödravården i kommun 2 

och kommun 3. De faktorer som har kunnat urskiljas som betydelsefulla utgör 

nedanstående tematisering.  

 

5.2.1 Graviditeten 

 Ett resultat som har kunnat urskiljas i intervjuer med samtliga socialsekreterare på 

socialtjänsten och barnmorskor på mödravården i kommun 2 och kommun 3 är att 

kvinnors graviditet utgör en av de mest betydelsefulla faktorerna för att de ska finna 

motivation till att ta sig ur ett missbruk. En socialsekreterare i kommun 3 menar att en 

graviditet sätter igång tankar om förändring av situationen även om ett val görs om att 

inte behålla barnet: 

 

Bara graviditeten kan vara en tanke på förändring i sig. Den 

motiverar till att såhär kan jag inte ha det och att jag behöver sätta 
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mig ner och tänka på detta oavsett hur det blir. Få lugn i tillvaron 

och samla tankarna (Socialsekreterare i kommun 3). 

 

Ovanstående resonemang kan härledas till det som Askheim (2007) skriver om 

empowerment. Gravida kvinnor i missbruk kan antas befinna sig i en utsatt situation. Att 

de är gravida och samtidigt har ett missbruk kan göra att de blir medvetna om att de 

behöver förändra sin situation och komma ur missbruket, om inte för sig själva så för 

barnets skull. Genom att dessa kvinnor vill förändra sin situation och behålla barnet kan 

de uppnå empowerment. Även om dessa kvinnor inte har för avsikt att behålla barnet kan 

graviditeten ändå vara en bidragande faktor till att vilja förändra sin situation och därmed 

uppnå empowerment. Därför kan graviditeten medföra positiva följder för kvinnor 

oavsett om barnet föds eller inte, eftersom tankar om förändring startats.  

 

De professionella i organisationerna har olika erfarenheter av hur gravida kvinnor väljer 

att fullfölja graviditeten eller inte. Det framgår däremot tydligt av samtliga intervjusvar 

att graviditeten utgör en stor drivkraft och vändpunkt för dessa kvinnor i att ta sig ur 

missbruket, när de har valt att fullfölja graviditeten:  

   

De flesta som kommer och har bestämt sig för att behålla 

graviditeten, de är extremt motiverade. Graviditeten är alltså, det är 

en makalös motor alltså (Barnmorska i kommun 3). 

 

De vi jobbar med eller har mött har varit väldigt motiverade själva 

och många av de kvinnor som jag jobbar med säger ju själva att de 

har aldrig använt något under graviditeten, när de väl har fått reda 

på att de är gravida (Socialsekreterare i kommun 2).  

 

När man är gravid med, man är väldigt motiverad då. De flesta är 

jätteärliga, man vill ju inte skada sitt barn (Barnmorska i kommun 

2). 

 

Resonemangen från de professionella om att graviditeten utgör en stor motivation till att 

komma ur missbruket bekräftas av det som Reitan (2011) talar om angående 

livshändelser, där graviditeten nämns som en livshändelse som kan innebära en 

vändpunkt för kvinnor att ta sig ur ett missbruk. Trulsson (2000) menar att en bidragande 

orsak till detta kan vara att det framtida moderskapet värderas högt av gravida kvinnor i 
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missbruk. Socialsekreterare i både kommun 2 och kommun 3 menar att de flesta gravida 

kvinnor som befinner sig i ett missbruk värderar det framtida moderskapet högt. Att som 

gravid kvinna förbereda sig inför det kommande moderskapet kan dock innebära att en 

förändring av fler delar i livet utöver att ta sig ur missbruket behöver ske:  

 

Det är inte bara graviditeten utan både missbruket och andra 

faktorer som jag sa innan som behöver lösas. Behandling, byta 

umgänge, ekonomi. Sen samtidigt vara gravid för första gången. 

Det är ju en jätteomställning (Socialsekreterare i kommun 3).  

 

Citatet illustrerar att det kan finnas andra delar i livet såsom ekonomi, umgänge och 

nätverk som dessa kvinnor kan komma att behöva förändra och eventuellt få stöd i för att 

det framtida barnet ska kunna växa upp i en trygg miljö. Av intervjuerna framkommer 

det även att de gravida kvinnornas boendesituation är en av flera delar som de kan komma 

att behöva stöd i. 

 

5.2.2 Påvisa drogfrihet  

En annan faktor som i intervjusvaren har visat sig vara betydelsefull under graviditeten 

för att förstärka och bibehålla motivationen till förändring hos gravida missbrukande 

kvinnor är den om att påvisa drogfrihet. I kommun 3 arbetar mödravården aktivt med att 

utföra kontinuerliga drogtester på de gravida missbrukande kvinnorna. Detta har visat sig 

vara en betydelsefull faktor i motivationsarbetet:  

 

En del tycker att det känns väldigt skönt att vi finns där så att de 

faktiskt får lov att visa att ”Nej men jag fuskar inte” (Barnmorska i 

kommun 3).  

 

Genom att utföra dessa drogtester beskriver barnmorskan i kommun 3 att det infinner sig 

en stolthet hos dessa kvinnor över att kunna bevisa sin drogfrihet. Hall, Prendergast och 

Warda (2016) talar i sin studie om vikten av motivationsarbete inom socialt arbete. De 

lyfter dock att all typ av motivationsarbete inte passar alla klienter. De regelbundna 

drogtesterna som mödravården i kommun 3 utför kan ses som en typ av motivationsarbete 

för att gravida missbrukande kvinnor ska förändra sin situation. Det kan dock inte 

säkerställas att regelbundna drogtester är något som passar alla gravida kvinnor. Däremot 

kan en individ lättare tänkas finna motivation till förändring om det finns ett flertal olika 
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arbetssätt för att finna motivation, där regelbundna drogtester kan utgöra ett sådant 

arbetssätt. Genomgripande i de intervjuer som har utförts framgår det att en stor del av 

motivationsarbetet med gravida missbrukande kvinnor handlar om att tala om 

graviditeten, förlossningen och föräldraskapet. Därför är kurativa samtal i olika former 

ett vanligt arbetssätt för motivationsarbetet. Att det då finns andra delar i 

motivationsarbetet, såsom att rent praktiskt utföra drogtester, kan öka chanserna för att 

en viss typ av motivationsarbete ska passa någon av de gravida missbrukande kvinnorna.  

 

5.2.3 Visualisera graviditeten  

En annan faktor som har visat sig ha betydelse för att gravida missbrukande kvinnor ska 

finna motivation till förändring är att de tidigt får chans till att visualisera graviditeten på 

olika sätt. I kommun 3 erbjuder organisationerna de gravida kvinnorna täta ultraljud. På 

mödravården i kommun 2 visar barnmorskorna bilder på hur fostret ser ut i livmodern för 

att de gravida kvinnorna ska börja knyta an till det kommande barnet och inse farorna om 

missbruket fortskrider: 

 

Vi är väldigt noga med att man ska ha ett tidigt ultraljud för att 

kunna visualisera graviditeten. Det finns till och med evidens för 

det, att det är väldigt viktigt för motivationen att lämna sitt 

missbruksliv (Barnmorska i kommun 3). 

 

Sen visar vi en bild på en bebis i en livmoder och förklarar lite kring 

det (Barnmorska i kommun 2).  

 

Askheim (2007) talar om att det i vissa situationer krävs mer än en egen vilja för att nå 

empowerment. Många gravida missbrukande kvinnor är som tidigare nämnt själva 

motiverade till att förändra sin situation. Med grund i Askheims resonemang kan det dock 

finnas behov av andra verktyg, såsom emotionellt stöd, för att finna motivation till 

förändring och därmed uppnå empowerment. Att barnmorskor i kommun 2 och kommun 

3 erbjuder gravida missbrukande kvinnor illustrationer om fostret i livmodern och dess 

påverkan av moderns missbruk samt tidiga och täta ultraljud kan ses som flexibla 

arbetssätt för motivationsarbete. Framförallt vid ultraljuden torde för de flesta kvinnor ett 

emotionellt band skapas, då de får se barnet och höra dess hjärtslag. Dessa arbetssätt kan 

utgöra avgörande faktorer för att kvinnorna ska uppnå empowerment och därmed ta sig 

ur missbruket.  
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5.2.4 En andra chans  

Ytterligare en faktor som kan ha betydelse för gravida missbrukande kvinnors motivation 

till förändring är en ytterligare graviditet. Socialsekreterare i kommun 2 och kommun 3 

menar att en andra graviditet kan bidra till motivation att varaktigt ta sig ur sitt missbruk. 

Den första graviditeten kan ha inneburit att barnet blivit omhändertaget på grund av att 

kvinnan på lång sikt inte kunnat avstå från droger. Socialsekreterarna menar att den andra 

graviditeten kan innebära en andra chans till att lyckas avstå från droger: 

 

Sen är där ju någon som kanske har barn sedan innan som det inte 

gått så bra för. Kanske har de blivit omhändertagna men då tänker 

man att nu ska det gå med detta barnet. Man hoppas på det, det blir 

en drivkraft (Socialsekreterare i kommun 3). 

 

Jag tror mest skammen finns i att de har förlorat vårdnaden om sina 

första barn, att man liksom: ’Nu ska jag visa att jag faktiskt kan det 

här’. Man ska visa oss eller barn och familj att ’jag klarar det här’, 

jag har lärt mig något på vägen och jobbat med mig själv’, och så 

(Socialsekreterare i kommun 2).  

 

Askheims (2007) förklaring om begreppet empowerment kan appliceras även på denna 

faktor. Kvinnors vetskap om att deras tidigare barn blivit omhändertagna till följd av 

missbruket kan göra att de finner en inre drivkraft om att de denna gång ska ta sig ur 

missbruket, fullfölja graviditeten och behålla barnet. Det kan skapas en känsla av att vilja 

göra om och göra rätt.  

 

5.2.5 Stöd från socialtjänsten och mödravården 

Slutligen har stödet från professionella inom socialtjänsten och mödravården visat sig ha 

betydelse för gravida missbrukande kvinnors motivation till förändring. Det framgår av 

socialsekreteraren i kommun 3 att det är av vikt för organisationerna att möta de gravida 

missbrukande kvinnorna där de är och följa med i det. Hen menar dock att det är en lång 

väg att gå från en tanke om förändring till att förändra sin situation. Lyckas kvinnor hålla 

sig drogfria under graviditeten, vilket är ett stort framsteg, föreligger det fortfarande en 

risk för återfall i missbruk efter barnets födelse. Därför kan stödet från socialsekreterare 
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och barnmorskor både under och efter graviditeten vara en förutsättning för att ett fortsatt 

förändringsarbete ska ske: 

 

Så att det skulle jag säga är den största utmaningen. Det är ju att 

jobba med dem och se till att det finns en struktur efter som är stabil 

och bra (Barnmorska i kommun 3). 

 

Enligt Linley, Mendoza och Resko (2014) är ett tvärvetenskapligt samarbete en 

förutsättning för att klienter ska kunna förändras och utvecklas i en positiv riktning. De 

menar att ett tvärvetenskapligt samarbete inte är något som formas av sig självt, det kräver 

engagemang från samtliga inblandade. Att socialtjänsten och mödravården samarbetar 

med varandra rörande gravida kvinnor i missbruk är därmed en förutsättning för att de 

ska kunna tillgodogöra sig det stöd som erbjuds och utvecklas i en positiv riktning, det 

vill säga att ta sig ur missbruket. I de intervjusvar som har tillhandahållits samt i de 

dokument som har analyserats har vi kunnat urskilja att både socialtjänsten och 

mödravården i kommun 3 särskilt lever upp till det som Linley, Mendoza och Resko talar 

om angående tvärvetenskapligt samarbete. I denna kommun har professionella särskilt 

engagerat sig i gravida kvinnor i missbruk och inlett ett projekt som tydligt reglerar 

organisationernas respektive ansvarsområden.  

 

Av en barnmorska i kommun 3 framkommer det att mödravården aktivt arbetar med att 

försöka finna gravida kvinnor i missbruk. Inom det projekt som reglerar samarbetet 

mellan mödravården och socialtjänsten i denna kommun framkom det att en utvald 

socionomn fanns anställd vars huvuduppgift är att finna och stötta dessa kvinnor. Hen 

besöker potentiella miljöer där kvinnorna kan tänkas finnas. På socialtjänsten i kommun 

2 framkommer andra resultat om hur de arbetar för att uppmärksamma gravida kvinnor i 

missbruk:  

 

Vi jobbar inte uppsökande, det gör vi inte men är det några som är 

aktuella här så, så jobbar man ju med dem men det kan ju också 

vara att de från mödravårdscentralen gör en anmälan hit här och då 

söker man ju upp dem och pratar med dem (Socialsekreterare i 

kommun 2).  
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Av vad som framgår ovan går det att urskilja att socialtjänsten i kommun 2 och 

mödravården i kommun 3 arbetar olika med att finna gravida kvinnor i missbruk. I 

kommun 3 har det utformats ett tydligt arbetssätt mellan socialtjänsten och mödravården 

för att uppmärksamma och finna dessa kvinnor, framförallt genom den socionom som 

finns anställd på mödravården. I kommun 2 arbetar socialtjänsten med dessa kvinnor först 

när de själva har tagit en kontakt med någon av organisationerna. Av resultaten urskiljer 

vi att det därmed finns olika tillvägagångssätt i hur arbetet utförs med denna grupp. 

 

Det kan finnas risker med att inte arbeta uppsökande med gravida kvinnor i missbruk. 

Med grund i Goffmans (2014) resonemang om stigmatisering kan graviditet och ett 

samtidigt missbruk ses som avvikande från normen. Att missbruk och graviditet enligt 

normer inte är förenliga med varandra bekräftas även av det som Trulsson (2000) talar 

om angående synen på ”den goda modern”. Att inte överensstämma med synen på hur 

”den goda modern” ska vara kan tendera att kvinnorna identifierar sig med den avvikande 

roll som samhället anser att de har. Detta kan medföra känslor av skam och skuld om att 

inte passa in eller räcka till som kvinna och moder. Gravida kvinnor i missbruk kan på 

grund av denna anledning därmed tänkas bli stigmatiserade. Det kan finnas en risk för att 

de försöker undanhålla sitt stigma då känslor som skam och skuld enligt samtliga 

intervjudeltagare från både socialtjänsten och mödravården i kommun 2 och kommun 3 

även kan infinna sig:  

 

Mycket skuld och skam och mycket ser man liksom sig själv som 

inte, att man inte duger (Barnmorska i kommun 3). 

 

Sen tror jag absolut att det finns skam för den situation man lever i 

(Socialsekreterare i kommun 2). 

 

Det blir både skam, sorg och skuld. Då är man ju redan en dålig 

mamma, det är mycket press utifrån. Det finns nog med  

undermedvetet hos alla (Socialsekreterare i kommun 3).  

 

Och där kan nog vara rädsla i att alla ska se mig (Barnmorska i 

kommun 2). 
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Gravida kvinnor i missbruk som blir stigmatiserade på grund av att de är gravida samtidigt 

som ett missbruk föreligger kan tendera att inte själva uppsöka hjälporganisationer då de 

vill hemlighålla sin situation. Goffman (2014) menar däremot att 

stigmatiseringsprocessen kan bidra till att sociala problem upptäcks, åtgärdas samt att 

stöd utformas till utsatta grupper i samhället. Att inte arbeta uppsökande efter en grupp 

som sannolikt hemlighåller sin utsatta situation torde bidra till att de professionella, som 

ska utforma ett stöd, inte når ut till de gravida missbrukande kvinnorna som inryms i det 

mörkertal som råder. Detta kan resultera i att en mindre andel kvinnor får den hjälp som 

de troligen är i behov av.  

 

I kommun 3 arbetar mödravården aktivt med att försöka motivera gravida kvinnor genom 

att fördjupa sig i graviditeten. En barnmorska i kommun 3 framhäver att mödravården 

stöttar kvinnorna i att knyta goda kontakter som kan utgöra ett stöd för dem både under 

och efter graviditeten. De har långa samtal om både graviditeten, föräldraskapet, barn och 

förlossningen. Mödravården arbetar uteslutande med att lyfta det som är positivt hos 

kvinnorna för att de ska finna och bibehålla motivation till förändring. Då dessa kvinnor 

tenderar att se ner på sig själva som icke dugliga för att de har ett missbruk samtidigt som 

de är gravida gör arbetet med att stärka och synliggöra deras egen kapacitet extra viktigt:   

 

Det är så lite som behövs för att lyfta, att fokusera på det som är bra 

och på det som fungerar. Inte hålla på att harva i det som inte är bra 

och det som inte fungerar. Det vet vi redan (Barnmorska i kommun 

3).  

 

En socialsekreterare i kommun 2 tar även upp vikten av att insatser i form av öppenvård 

eller behandlingshem behöver sättas in i ett tidigt stadium av graviditeten, då motivation 

är en färskvara som kan ändras från ett tillfälle till ett annat. Det är därför viktigt att 

socialtjänsten ”fångar upp” de gravida kvinnorna när de är som mest motiverade, vilket 

behöver ske så tidigt som möjligt för att resultatet ska bli positivt både för kvinnan och 

det kommande barnet. På mödravården i kommun 2 framkommer det att gravida kvinnor 

erbjuds dubbelt så många besök hos barnmorskan när de befinner sig i ett missbruk, 

främst med anledning av att de är i behov av ökad hjälp för att en förändring ska ske.  

 

Enligt Øvrelid (2007) krävs det ibland mer än egen vilja för att nå empowerment. Det 

professionella stödet kan därför utgöra en viktig faktor i gravida missbrukande kvinnors 
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arbete med att uppnå empowerment och nå förändring, precis som de professionella i 

både kommun 2 och kommun 3 talar om. I interaktion med socialsekreterare och 

barnmorskor kan gravida kvinnor i missbruk få hjälp med att fokusera på sina egna 

styrkor och förmågor. Denna interaktion kan sedan vara en bidragande faktor till att dessa 

kvinnor finner empowerment och motivation till att ta sig ur missbruket.  

 

I intervjuerna med socialsekreterarna och barnmorskorna i kommun 2 och kommun 3 

framgår det avslutningsvis att ett utvecklingsbehov fortfarande föreligger med gravida 

kvinnor i missbruk, i fråga om både resurser och kunskap. Detta är något som uttrycks av 

samtliga, oavsett hur långt var och en av organisationerna har kommit i arbetet med 

gruppen.  
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6 Slutdiskussion 

Syftet med denna studie var att genom styrdokument och professionellas erfarenheter 

inom socialtjänsten och mödravården urskilja hur den lagstadgade överenskommelsen om 

ett samarbete omsätts mellan dessa organisationer rörande personer i missbruk, mer 

specifikt gravida kvinnor i missbruk. Vidare var syftet att genom professionellas 

erfarenheter inom socialtjänsten och mödravården urskilja hur olika faktorer kan påverka 

gravida missbrukande kvinnors motivation till förändring under graviditeten.  

 

En första slutsats som kan dras av de svar som har framkommit genom de intervjuade 

socialsekreterarna och barnmorskorna i kommun 2 och kommun 3 är att graviditeten är 

en livshändelse som genom olika faktorer medför en större motivation till förändring, det 

vill säga en större motivation till att ta sig ur missbruket. Olika bidragande faktorer för 

motivation till förändring som genom dessa intervjuer har kunnat urskiljas är att kunna 

bevisa drogfrihet, att visualisera graviditeten, att ges en ny chans vid en ytterligare 

graviditet samt stödet från professionella. Det framgår alltså bland annat att stödet från 

professionella spelar roll i hur gravida kvinnor får motivation till att ta sig ur missbruket. 

Av intervjuerna i kommun 2 och kommun 3 framgår det att stöd till dessa kvinnor på 

olika sätt ges inom organisationerna. Det faktum att flera olika bidragande faktorer har 

visat sig ha betydelse för gravida missbrukande kvinnors motivation till förändring kan 

tänkas öka chanserna till att någon typ av motivationsarbete kan fungera som 

förändringsfaktor för någon individ. Ett bredare utbud torde bidra till att fler gravida 

kvinnor i missbruk finner motivation till förändring och på så sätt skapar ett 

individanpassat socialt arbete. Studien kan därmed öka kunskapen om vilka faktorer som 

kan vara bidragande i arbetet med att motivera gravida missbrukande kvinnor till 

förändring. Den kan även ge inspiration till andra organisationer om hur deras arbetssätt 

kan struktureras för att gruppen ska ges bästa möjliga vård.  

 

När det kommer till hur överenskommelsen om ett samarbete mellan socialtjänsten och 

mödravården rörande personer i missbruk omsätts visar de sex styrdokumenten samt en 

del intervjusvar att de olika kommunerna med tillhörande landsting har kommit olika 

långt i utförandet av detta samarbete. De skillnader i hur samarbetet mellan 

organisationerna i de tre olika kommunerna omsätts kan tänkas påvisa hur denna grupp 

prioriteras i respektive kommun. Ett utmärkande resultat går att finna i kommun 3, där 

organisationerna genom ett projekt specifikt riktat mot gravida kvinnor i missbruk har 
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kommit särskilt långt i fråga om både arbetssätt och samarbete med denna grupp. I 

kommun 1 och 2 är det något mer diffust om hur samarbetet mellan organisationerna 

verkligen ser ut, då vissa av styrdokumenten har varit olika, utgångna eller inte berört den 

specifika gruppen.  

 

En andra slutsats som går att urskilja är därmed att det finns en stor variation i hur 

samarbetet omsätts mellan socialtjänsten och mödravården i de olika kommunerna. Det 

visar sig spela roll i vilken av de tre kommunerna som de gravida missbrukande kvinnorna 

är bosatta i för hur omfattande och utvecklat samarbetet och därmed stödet från 

socialtjänsten och mödravården blir. Studiens framkomna resultat kan därför även bidra 

till att synliggöra hur organisationer inom socialt arbete och hälsovård omsätter gällande 

lagstiftning. 

 

Avslutningsvis är studiens resultat av relevans för socialt arbete och hälsovård då 

socionomer kan komma i kontakt med gravida kvinnor i missbruk oberoende av 

arbetsplats, varför ett upprättat samarbete mellan olika organisationer samt 

kunskapsutveckling rörande gravida kvinnor i missbruk är av vikt. Vi vill därför avsluta 

denna studie genom att framföra ett viktigt resonemang inför framtiden rörande denna 

grupp i citatet nedan:   

 

Och det tänker jag ju är en otroligt viktig faktor för varför vi ska 

satsa på att utveckla verksamheter som riktar sig mot den här 

målgruppen. Vi har så otroligt mycket att vinna på det. Och på 

individnivå. Så mycket mänskligt lidande som vi aldrig kan mäta i 

pengar på något vis. Som vi kan liksom bespara om vi satsar pengar 

i detta (Barnmorska i kommun 3).   
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7 Förslag till vidare forskning 

I studiens resultat framgår det tydligt hur flera av de professionella inom socialtjänsten 

och mödravården anser att gravida kvinnor i missbruk framförallt behöver stöd när barnet 

är fött, vilket kan komma att kräva andra motivationsfaktorer än de som urskiljts i denna 

studie. Det framgår att det är då den riktiga utmaningen börjar. Då finns inte längre barnet 

i magen och tankar om att inta droger kan sätta igång. Studien ger därför upphov till 

vidare forskning som kan studera vilka stödinsatser som erbjuds när barnet är fött. Skiljer 

de sig åt? Behövs det en tätare kontakt mellan den nyblivna modern och de 

professionella? Vilka riskfaktorer finns det som gör att de lättare tenderar att återfalla i 

missbruk efter att barnet är fött? Vad beror det på och hur kan det förstås? Det finns ett 

flertal intressanta infallsvinklar som hade kunnat studeras. Då flera av de professionella i 

denna studie har framfört att det föreligger ett utvecklingsbehov i arbetet med gruppen 

påvisar detta att vidare forskning är aktuellt. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Information och förfrågan angående deltagande i en  

intervjustudie 

Till dig som anställd socialsekreterare/barnmorska inom socialtjänsten/mödravården i X 

Kommun – information och förfrågan angående medverkan i en intervjustudie inom 

ramen för ett examensarbete på kandidatnivå på socionomprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar.  

 

Enligt den forskning vi i samband med denna studie tagit del av framgår det att närmre 

70 procent av gravida kvinnor i Sverige avstår från att dricka alkohol under graviditeten. 

Fortsättningsvis påvisar detta att 30 procent inte avstår från att göra detta. Med denna 

forskning som grund går det att anta att ett flertal gravida kvinnor i Sverige idag har 

problem med alkohol och eventuella andra droger. En graviditet innebär, för de flesta 

kvinnor, att en kontakt med mödravården tas. Finns det ett pågående missbruk förutsätter 

det även kontakt med socialtjänsten för eventuell hjälp. Enligt 5 kap 9 a § 

Socialtjänstlagen ska kommuner ingå en överenskommelse med landstinget om ett 

samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika eller andra 

beroendeframkallande medel. Gravida kvinnor i missbruk omfattas således av denna 

bestämmelse. Denna forskning och lagstiftning väckte för oss ett intresse i att studera och 

analysera hur den lagstadgade överenskommelsen om ett samarbete mellan socialtjänsten 

och mödravården i olika kommuner med tillhörande landsting omsätts samt vilka 

erfarenheter professionella har om hur olika faktorer kan påverka gravida missbrukande 

kvinnors motivation till förändring under graviditeten. Genom denna studie kan en 

vidareutveckling tänkas ske av det arbete som idag erbjuds gravida kvinnor i missbruk på 

de olika organisationerna. Studien kan även bidra till ny värdefull kunskap samt nya 

insikter i arbetet med gruppen.  

 

Vi är två studenter som läser på socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Vi läser nu vår sjätte termin där vi skriver ett examensarbete som kommer att handla om 

gravida kvinnor i missbruk som vi redogjort för ovan. Studien kommer att genomföras 

med hjälp av dokumentanalys och intervjuer. För att kunna utföra de tilltänka intervjuerna 

kräver det att vi i ett första skede begär ut och analyserar de handlingar som behandlar 

överenskommelsen om ett samarbete mellan socialtjänsten och mödravården i de olika 



  
 

II 

kommunerna och landstingen. Vi vill därför först och främst begära ut denna handling 

från er för att sedan analysera den  med hjälp av dokumentanalysen. När vi gjort detta 

önskar vi utföra en intervju med en socialsekreterare/barnmorska som arbetar med 

gruppen på din arbetsplats. Vid intervjun kommer vi att ställa ett antal förberedda öppna 

frågor till deltagaren. Intervjun kommer att utföras under ett tillfälle och den förväntas 

pågå i cirka 60 minuter. Då en intervju kan bli en intressant diksussion önskar vi få spela 

in vad som sägs för att inte gå miste om värdefull information som behövs för att vi ska 

kunna analysera materialet på bästa sätt.  

 

I genomförandet av detta examensarbete tar vi hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Detta innebär att det är helt frivilligt för er att delta i vår studie 

och att ni när som helst kan avbryta er medverkan eller välja att inte svara på vissa frågor 

under intervjun. Varken er organisation eller medverkande deltagares personliga 

uppgifter kommer att röjas i studien. Det material som samlas in genom dokumentanalys 

och intervjuer kommer att förvaras på låsta datorer och telefoner under studiens gång. 

Materialet kommer endast att användas i ett forskningssyfte. Vid godkänt examensarbete 

kommer allt insamlat material att förstöras. Vid intresse skickar vi gärna ett exemplar av 

examensarbetet till er när det är färdigställt. Det färdigställda examensarbetet kommer att 

publiceras på studentportalen DIVA. 

 

Vi begär alltså härmed ut styrdokument från er rörande den lagstadgade 

överenskommelsen om ett samarbete som ska finnas mellan socialtjänsten och 

mödravården. Vi önskar tillhandahålla dessa via mail senast fredagen den 6 april 2018.  

Angående intervjun önskar vi svar på om någon frivillig socialsekreterare som arbetar 

med missbruk/barnmorska som arbetar med gravida kvinnor vill medverka i studien 

senast fredagen den 13 april 2018. Efter svar från er är vår tanke att vi gemensamt 

bestämmer en tid och plats för genomförande av intervjun. Vår ambition är att 

intervjuerna på alla de olika organisationerna ska ha gjorts innan april månad är slut.  

 

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta:  

 

Sandra Udén, studerande. 

Telefonnummer: 0766-457582. 

Mail: su222bj@student.lnu.se  

mailto:su222bj@student.lnu.se
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Isabelle Corneliusson, studerande.   

Telefonnummer: 0709-740180. 

Mail: ic222ce@student.lnu.se 

 

Vid andra frågor som rör examensarbetet kan ni även kontakta vår handledare: 

Ann-Sofie Bergman, universitetslektor.  

Telefonnummer: 0705-243206. 

Mail: ann-sofie.bergman@lnu.se.   

 

Med vänliga hälsningar  

Isabelle Corneliusson och Sandra Udén  
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Inledande frågor  

• Vilka erfarenheter har du av att arbeta inom socialt arbete?  

• Vad har du för utbildning? 

• Hur länge har du arbetat som socialsekreterare/barnmorska? 

• Hur länge har du arbetat på den arbetsplats som du idag företräder? 

 

Tema 1) Samarbetet  

• Hur går man som anställd på din arbetsplats tillväga när det uppmärksammas att 

en gravid kvinna befinner sig i ett missbruk?   

- Hur samarbetar din arbetsplats i denna situation med kommunen/landstinget?  

 

• Har du vetskap om de handlingsplaner som finns på din arbetsplats gällande  

överenskommelsen om ett samarbete mellan kommun och landsting rörande 

gravida kvinnor i missbruk?  

 

• På vilket sätt upplever du att din arbetsplats utgår ifrån dessa handlingsplaner i 

det praktiska arbetet? 

 

• Hur ser du på din arbetsplats roll i samarbetsfrågan i relation till 

kommunen/landstinget? 

  

• Upplever du att handlingsplanerna bidrar till att arbetsplatsens samarbete med 

andra organisationer förbättras? 

 

-    Vad kan vidareutvecklas i arbetsplatsens arbete med dessa handlingsplaner?  

 

Tema 2) Gravida kvinnor i missbruk 

• Hur ser dina erfarenheter ut av att möta gravida kvinnor i missbruk på din 

arbetsplats?  

 

• Hur kommer din arbetsplats i kontakt med gravida kvinnor i missbruk?  
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• Hur utförs det praktiska arbetet med gravida kvinnor i missbruk på din 

arbetsplats?  

 

• Ges arbetet med gruppen några extra resurser?  

- På vilket sätt? 

 

• Upplever du att det finns ett utvecklingsbehov på din arbetsplats kring hur man 

arbetar med gravida kvinnor i missbruk?  

 

Tema 3) Motivation  

• Hur ser motivationsarbetet med gravida kvinnor i missbruk ut på din arbetsplats?  

- Hur ser motivationsarbetet med gravida kvinnor i missbruk ut på din 

arbetsplats jämfört med andra klientgrupper? 

 

• Hur upplever du gravida missbrukande kvinnors eventuella motivation till 

förändring under graviditeten?  

-     Vad tror du kan vara bidragande faktorer?  

 

• Hur kan samarbetet som din arbetsplats har med kommunen/landstinget eventuellt 

påverka gravida missbrukande kvinnors motivation till förändring? 

 

• Skiljer sig gravida missbrukande kvinnors motivation till förändring åt beroende 

på om de är gravida eller ej?  

- På vilket sätt?  

 

• Vilka känslor tycker du dig se hos dess kvinnor i ditt arbete med gravida kvinnor 

i missbruk?   

- Varför tror du att dessa känslor uppkommer hos dessa kvinnor?  

 

 


