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Abstrakt 
Syftet med den här studien är att undersöka hur man arbetar med drogberoende gravida kvinnor 

inom Socialtjänsten och mödravården. Intervjuer har genomförts med en socialsekreterare och 

fyra barnmorskor, alla yrkesverksamma inom Västerbottens län. Studien tar upp hur 

drogberoende hos gravida upptäcks, vilka typer av insatser som finns samt hur Socialtjänsten 

och mödravården samverkar inom ramen för sitt arbete med dessa kvinnor. Studien visar att 

både mödravården och Socialtjänsten fokuserar sitt arbete på att bygga en bra relation till sina 

klienter så att de ska våga vara ärliga om sitt eventuella bruk av droger. Genom en bra relation 

och att klienten har tillit till den professionelle kan den professionelle på ett bättre sätt hjälpa 

sin klient. Barnmorskorna upplever att drogberoende gravida kvinnor är ärliga om deras 

användande av droger och att de snabbt berättar det för sin barnmorska. Den socialsekreterare 

som intervjuades sa sig ha kännedom om sina klienters droganvändning och att hon fick vetskap 

om en klients graviditet genom orosanmälningar från den personens närstående. Studien visar 

samtidigt att det finns brister i samverkan mellan Socialtjänsten och mödravården i ärenden 

kring gravida kvinnor som befinner sig i ett drogberoende. Socialsekreteraren upplever att man 

inte arbetar med klientens olika problem samtidigt och därför inte löser dem. Barnmorskorna 

upplever att de inte delges information från Socialtjänsten om sina patienter som är av vikt för 

deras arbete, trots att samtycke finns, vilket försvårar deras arbete. Att det brister i samverkan 

försvårar alltså arbetet kring den här gruppen kvinnor. Studien visar även att det är brist på 

resurser och insatser för personer som är drogberoende. Det saknas insatser som kan anpassas 

efter de gravida kvinnornas olika livssituationer och familjekonstellationer, vilket försvårar 

tillgången till effektiv drogbehandling och andra stödinsatser för kvinnorna. Bristen på resurser 

gör att socialsekreterarnas arbete försvåras. Studiens slutsats är att samverkan mellan 

Socialtjänsten och mödravården behöver förbättras både för att förbättra de yrkesverksammas 

arbetssituation och för att ge kvinnorna bästa möjliga stöd. 

 

Nyckelord: Behandling, drogberoende, gravid, kvinna, mödravård, samverkan, Socialtjänst.  
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Introduktion 

Skyldigheten att anmäla eller lämna uppgifter till Socialtjänsten omfattar inte ofödda barn enligt 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Därmed finns det en stor risk att gravida kvinnor i missbruk 

kan leva i det fördolda utan att uppmärksammas av Socialtjänst eller mödravård, vilket kan 

innebära risk att barnet tar skada innan det är fött. Mycket forskning finns kring de många 

negativa konsekvenserna ett missbruk kan ha på fostret och på barnet efter födseln. Barnet kan 

exempelvis dö i magen, födas för tidigt med skador till följd av den prematura födseln samt 

födas med en hjärnskada, funktionshinder eller missbildningar (Andrews & Patterson, 1995; 

FAS, u.å.; Motion, 2007/08:So398; Thomas, Treffers, Berglas, Drabble & Roberts, 2018). 

Barnet kan även födas med ett beroende och allvarliga abstinenssymptom, vilket kan leda till 

symtom såsom sömnsvårigheter, spattighet, kräkningar, oro, diarré, kramper, hyperaktivitet, 

försämrad sugförmåga, koncentrationssvårigheter samt den nyföddes död (SOU, 1987:11). 

Även efter födseln påverkas barn av att ha en förälder med missbruksproblematik. Enligt 

Socialstyrelsen (2012) kan det innebära en ihållande stress för barnet. Föräldrarna kan bland 

annat vara utagerande, ha bristande impulskontroll, inte vara tillräckligt närvarande samt vara 

nedstämda och tillbakadragna. Om mamman inte får hjälp för sitt drogberoende eller missbruk 

och hon fortsätter använda droger efter att barnet är fött kan det leda till anknytningsproblematik 

i form av otrygga anknytningsmönster hos barnet. För barn kan föräldrarnas bristande 

föräldraförmåga leda till att barnet blir tillbakadraget och passivt eller visa på ett aggressivt-, 

utagerande- eller inåtvänt beteende. Sådana beteende kan leda till bristfällig utveckling av jaget, 

osäkerhet, oro och förseningar i utvecklingen samt kontaktsvårigheter. Dessutom kan barn som 

lever med en missbrukande förälder vara tvungna att ta ett stort ansvar i vardagen, såsom att ta 

hand om syskon eller ta ansvar för föräldern. För att förebygga och lindra dessa konsekvenser 

för barnen krävs en välfungerande mödravård och Socialtjänst som kan ge stöd och motivation 

till de gravida kvinnor som befinner sig i missbruk (Socialstyrelsen, 2012). Med tanke på de 

negativa följderna som droganvändning under en graviditet kan ha behövs det mer kunskap 

kring arbetet med drogberoende gravida kvinnor. Socialtjänst och barnmorskor behöver 

kunskap kring ämnet för att kunna uppmärksamma de här kvinnorna och ge dem så bra hjälp 

som möjligt. 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur man arbetar med drogberoende gravida kvinnor inom 

Socialtjänst och mödravård samt hur de två verksamheterna samverkar kring den här gruppen 

kvinnor. Detta vill vi ta reda på genom att besvara följande frågeställningar: 

 

• Hur arbetar socialarbetare och barnmorskor för att tidigt uppmärksamma och få kontakt 

med en gravid kvinna som har ett drogberoende eller missbruk?  

• Hur arbetar socialarbetare och barnmorskor för att motivera kvinnor att ta emot hjälp 

för att bli fri sitt drogberoende eller missbruk?  

• Vilka insatser anser man fungerar i arbetet med gravida kvinnors drogberoende eller 

missbruk?  
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Centrala begrepp 

 

Beroende 

När man inte kan styra eller kontrollera ett begär av till exempel en drog som man känner att 

man behöver kallas det för beroende. Droger påverkar hjärnan på det sättet att man kan bli glad, 

pigg, avslappnad eller hallucinera och det är vanligt att man blir beroende av dem. Tecken på 

att man utvecklat ett beroende kan bland annat vara att man efter att ha brukat drogen ett tag 

behöver öka dosen för att få samma effekt som man fick i början. Ett annat tecken är att man 

får abstinensbesvär om man inte får i sig drogen vilket kan visa sig genom att man blir rastlös, 

känner ångest eller blir aggressiv. Vid ett beroende spenderar man mycket tid till att få tag på 

drogen och använda den oavsett om den har negativa effekter på ens liv. Vid ett drogberoende 

klarar man inte av att sluta bruka drogen även om man vill det, vilket beror på att 

belöningssystemet i hjärnan påverkats. Hjärnans belöningssystem gör att man känner sig 

lycklig och tillfreds och vid användning av droger blir den känslan, att vara lycklig och tillfreds, 

ännu starkare. När drogen är ute ur kroppen får man ångest och blir rastlös vilket även leder till 

att man känner ett stort begär efter drogen (Nationalencyklopedin, u.å.). För fostret är all 

användning av alkohol och droger skadlig och kvinnor rekommenderas avstå helt från alkohol 

och droger under graviditeten. Begreppen riskbruk och missbruk har alltså en lite annan 

innebörd när det gäller gravida kvinnor eftersom allt intag av droger är skadligt för fostret 

(Socialstyrelsen, 2007).  

 

Missbruk 

Med missbruk menas att man inte kan kontrollera sin användning av något eller att 

användningen blir överdriven. Preparat som är beroendeframkallande kan senare övergå till ett 

missbruk om man överdriver konsumtionen av preparatet (NE, u.å.a). Men användning av 

narkotikaklassade preparat kan även ses som ett missbruk direkt då preparatet inte är utskrivet 

av en läkare. Svensk lagstiftning tillåter inte användning av narkotiska preparat som inte är 

utskrivet av en läkare och därför kan man se det som missbruk direkt. I en medicinsk mening å 

andra sidan menar man på att ett missbruk är när man fortsätter bruka preparatet även då det är 

uppenbart att användningen av preparatet orsakar problem (NE, u.å.a.). Ett missbruk av droger 

medför psykiska, sociala och kan även innefatta kroppsliga skadeverkningar (NE, u.å.b.). 

 

Mödravård och Socialtjänst 

Alla gravida erbjuds att regelbundet besöka en mödravårdscentral. Man kan ringa till en 

mödravårdscentral så fort man har fått reda på att man är gravid och sedan blir man kallad på 

regelbundna besök. Besöken är gratis och frivilliga. På mödravårdscentraler (även kallade 

barnmorskemottagningar) arbetar barnmorskor men det kan även finnas undersköterskor, 

gynekologer eller allmänläkare. Oftast besöker man en barnmorska sex till tio gånger beroende 

på mottagning och ifall graviditeten är utan komplikationer. Syftet med besöken är att 

undersöka hur mamman och fostret mår genom flera olika prover och kontroller som görs vid 

besöken samt förbereda mamman inför förlossningen och föräldraskapet. Den gravida får även 

information om levnadsvanor och hälsa under graviditeten, till exempel hur rökning, alkohol 



3 
 

och andra läkemedel kan påverka fostret. Barnmorskan går igenom kvinnans sjukdomshistoria 

samt pratar om hennes levnadsvanor, mående, tankar och funderingar. Om kvinnan lever i en 

problemfylld relation eller behöver bearbeta tidigare händelser i livet kan barnmorskan hjälpa 

till med kontakten till rätt organisation eller myndighet, såsom Socialtjänsten. Efter att barnet 

är fött kan man boka in en efterkontroll där man dels kan göra fysiska kontroller såsom 

blodvärde, vikt och gynekologisk undersökning, men också prata om hur förlossningen var och 

om första tiden som förälder (Vårdguiden, 2017).  

 

Man kan komma i kontakt med Socialtjänsten antingen genom att man själv ber om hjälp, kallat 

ansökan, eller om någon i ens omgivning är orolig för en kan de göra en så kallad orosanmälan. 

Socialtjänsten kan hjälpa till med olika problem som en person kan tänkas ha, bland annat om 

man har problem med alkohol eller droger. När Socialtjänsten fått kännedom om att någon kan 

vara i behov av stöd gör de en så kallad utredning för att ta reda på vilket sätt de bäst kan hjälpa 

den personen (UMO, u.å.). Vad gäller ofödda barn har dock Socialtjänsten begränsat 

handlingsutrymme eftersom de enligt Socialtjänstlagen ej betraktas som juridiska personer 

(SFS 2001:453).  

 

Kunskapsöversikt 

 

Bakgrund 

I Sverige är ett av alkoholpolitikens mål att barn inte ska födas med skador till följd av moderns 

intag av alkohol eller droger under graviditeten (Socialstyrelsen, 2007). Samtidigt utgör en 

graviditet med fara för fostret, likt ovan nämnt, inte ett kriterium för att tvångsvårda modern för 

sitt missbruk. I lagen om vård av missbrukare i vissa fall är det moderns hälsa och liv man ser 

till och inte till fostrets (SFS 1988:870). Inte heller i Socialtjänstlagen, SoL, omfattar 

anmälningsskyldigheten ofödda barn (SFS 2001:453). Därför är det viktigt att gravida som 

brukar droger får stöd och motivation att frivilligt få hjälp att avsluta sitt missbruk. 

 

Kvinnor i riskzonen  

I flera studier har det identifierats några gemensamma faktorer hos gravida kvinnor som 

befinner sig i missbruk. Dessa faktorer är att kvinnan är ogift, inte har läst klart högstadiet, att 

hon inte haft ett arbete, att hon har barn sedan tidigare, att hon bor utan barnens pappa, att paret 

är oense om man ska behålla barnet eller inte. Ytterligare faktorer är att hon inte har tillgång till 

bra mödravård, att hushållsinkomsten är lägre än 50% än den när man officiellt anses leva på 

gränsen till fattigdom samt att kvinnan har fått sociala insatser det senaste året (Hohman, 

Shillington & Baxter, 2004; Huang & Reid, 2006). Det är mer troligt att kvinnor utan 

gymnasieutbildning använder droger under sin graviditet jämfört med de som är gifta och har 

en högre utbildning. Gravida kvinnor i missbruk tenderar undvika mödravård jämfört med 

gravida kvinnor som inte använder droger, vilket ökar risken för fortsatt bruk av droger. Många 

kvinnor som använder droger befinner sig i en svår socioekonomisk situation och lider av 

sjukdomar av varierande grad såsom gynekologiska problem och/eller psykisk ohälsa. Det är 

även vanligt att kvinnorna lever i en våldsam relation där de blir utsatta för psykisk och/eller 

fysisk misshandel. Därtill kan de leva i fattigdom och under svåra boendeförhållanden (Hohman 
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et al., 2003; Huang och Reid, 2006). En studie har identifierat skillnader i bruk av droger mellan 

åldrarna på de gravida kvinnorna. Missbrukandet av droger var högst bland kvinnor mellan 15 

till 17 år och lägst bland kvinnor mellan 26 och 44 år (Thomas, Treffers, Berglas, Drabble & 

Roberts, 2018). 

 

Fostret riskerar att ta skada 

Hohman et al. (2003) beskriver missbruk bland gravida kvinnor som ett samhälls- och 

folkhälsoproblem. Kvinnor som missbrukar droger under sin graviditet riskerar att skada sin 

egen hälsa och även fostrets hälsa om hon inte får hjälp att ta sig ur missbruket (Andrews & 

Patterson, 1995; Hohman et al., 2003). Enligt Socialstyrelsen (2007) kan droger påverka 

fosterhjärnan i dess utformning och funktion. Eftersom fostrets utveckling sker i olika etapper 

är det viktigt att skydda fostret under alla faser av graviditeten. Under de första 80 dagarna av 

graviditeten skapas olika organ och användandet av alkohol och droger kan ge upphov till 

missbildningar på organen under den perioden (FAS, u.å.). Fler risker som finns med 

droganvändning under en graviditet är förhöjda risker för blödningar, missfall, fosterdöd, 

fostrets tillväxt kan påverkas negativt och tidig avlossning av livmoderkakan. Droganvändning 

kan även resultera i en för tidig födsel eller andra förlossningskomplikationer som kan påverka 

både mamman och barnet (ibid). Droganvändning vid graviditet kan resultera i låg vikt vid 

födseln samt abstinenssyndrom hos det nyfödda barnet (Thomas et al., 2018). Konsekvenser 

som droganvändandet kan ge på barnet efter födseln är bland annat att det påverkar mognaden 

av hjärnan vilket i sin tur kan leda till neuropsykologiska konsekvenser som kan påverka den 

språkliga delen av hjärnan på fostret. Droganvändning under en graviditet kan även påverka 

funktionerna hos barnet som är nödvändiga för att lära sig nya saker samt de delar i hjärnan 

som styr uppmärksamhet och impulskontroll (FAS, u.å.). 

 

Eftersom alla droger som mamman intager når fostret genom livmoderkakan finns det ingen 

begränsad tidpunkt som drogerna påverkar fostret utan det kan ske när som helst under 

graviditeten med undantag för missbildningar på kroppens organ som är begränsade till de 13 

första graviditetsveckorna (FAS, u.å.). Det som kan ha betydelse för hur drogerna påverkar 

fostret kan vara hur ofta och hur länge fostret har exponerats för droger. Droganvändning under 

en graviditet kan leda till allvarliga konsekvenser för fostret, men enligt Andrews och Patterson 

(1995) behöver inte droganvändande under en graviditet automatiskt leda till att fostret kommer 

födas med ett funktionshinder eller ha en skada som inte går att behandla efter födseln. Det 

finns en möjlighet att fostret föds friskt men risken är betydligt större att det utsätts för skada. 

Det som kan komma att hjälpa fostret är om mamman får mödravård för att förhindra att fostret 

tar ännu mer skada (ibid). 

 

Rädsla för stigmatisering vid hjälpsökande 

Kön är en avgörande faktor vad gäller attityder kring konsumtion av berusningsmedel samt 

kring alkohol- och narkotikapolitiska frågor (Socialstyrelsen, 2007). Reitan (2011) menar att 

den allmänna synen på kvinnans traditionella roll som moder och omhändertagare av barn och 

hem krockar med ett eventuellt bruk av droger. Gravida kvinnor som brukar alkohol eller droger 

ses som omoraliska och som sämre vårdnadshavare (Miles, Francis & Chapman, 2010). 
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Därmed är det vanligare att kvinnor stigmatiseras vid bruk och missbruk av alkohol och droger 

än män. 

 

Hohman et al. (2003) menar att det är svårt att identifiera gravida drogmissbrukare och sedan 

försöka ingripa. Inte heller alla läkare har som rutin att fråga om alkohol- och drogvanor. Inte 

heller alla gravida kvinnor skulle berätta om sitt alkohol- eller drogmissbruk om de blev 

tillfrågade. Studier visar också att många drogberoende gravida kvinnor kommer in i 

mödravården sent i graviditeten och att de försöker dölja sitt beroende så länge de kan på grund 

av skamkänslor, rädsla att bli dömda av den professionelle och av rädsla att förlora vårdnaden 

om barnet (Hohman et al., 2003; Huang & Reid, 2006; Miles et al., 2010; Phillips, Thomas, 

Cox, Ricciardelli, Ogle, Love & Steele, 2007; Socialstyrelsen, 2007). Samtidigt kan rädslan av 

att förlora vårdnaden om barnet vara en motiverande faktor till att söka hjälp för sitt missbruk 

(Hohman et al., 2003; Phillips et al., 2007). Även fast kvinnorna ofta kommer in i mödravården 

i ett sent stadium av sin graviditet ger det en möjlighet att förändra sin livsstil och avsluta bruket 

av droger (Miles et al., 2010). Under en graviditet har kvinnor ofta hög motivation till att 

förändra sin livsstil och att vänta barn kan i sig vara det som gör att de avslutar sitt missbruk då 

kvinnor generellt sett vill föda ett friskt barn (Reitan, 2011; Socialstyrelsen, 2007).  

 

Barnmorskor, andra vårdgivare och socialsekreterare står inte oberörda av rådande normer och 

föreställningar om kvinnors missbruk och föräldraskap (Reitan, 2011). Många inom hälso- och 

sjukvården har stereotypa synsätt och negativa attityder gentemot kvinnor som använder 

droger. Flera studier visar att sjuksköterskor tyckte att det var svårt och otillfredsställande att 

arbeta med patienter som använder droger och att negativa uppfattningar ökade när patienten 

var kvinna och gravid. De negativa synsätten försvårar relationsbyggandet mellan kvinnorna 

och sjukvårdspersonal samt försvårar och fördröjer även framstegen för kvinnorna (Miles et al., 

2010). Majoriteten av sjuksköterskorna som intervjuades antydde att människor som använder 

droger utgör ett hot mot samhället och att droganvändandet spär på och återspeglar samhällets 

rädslor och normer. Sjuksköterskor inom psykiatrin, sjuksköterskor inom missbruksvården 

samt socialarbetare hade en mer positiv attityd, större kunskap om och förståelse för missbruk 

av droger (ibid). En undersökning visar att kvinnliga missbrukare genomgående, inom alla 

stadier av behandling, fick det minst positiva bemötandet av professionella från olika 

yrkeskategorier. Obalansen mellan behandlare och klient kan påverka kvinnors möjlighet att få 

tillgång till rätt behandling (Olausson, 2008). 

 

Hur drogberoende hos gravida upptäcks 

Enligt Socialstyrelsen (2007) krävs det att preventiva insatser sätts in tidigt i graviditeten för att 

uppnå en alkohol- och drogfri graviditet. Genom att tidigt upptäcka droganvändning hos 

gravida kan man reducera de negativa effekterna på fostret (Phillips et al., 2007). Hälsan hos 

mamma och foster förbättras avsevärt om kvinnan får kontinuerlig vård under graviditeten. 

Vården ger även tillfälle för barnmorskor att förmedla viktig information om hälsa till den 

gravida, att erbjuda preventiva insatser och arbeta för att främja hälsan hos både fostret och 

mamman (Miles et al., 2010). För att tidiga insatser ska kunna ske måste mödravården få 

kontakt med alla gravida kvinnor. Personalen måste också ha kompetens och strategier för att 

kunna arbeta förebyggande kring drogfrågor (Socialstyrelsen, 2007). Barnmorskor har här en 
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nyckelroll vad gäller att upptäcka droganvändning hos gravida kvinnor som besöker 

mödravården. Därmed är det viktigt att kvinnor känner tillit till sin barnmorska och faktiskt 

vågar vara ärliga med hur deras konsumtion av droger ser ut. En studie visar att ett öppet, icke 

dömande bemötande är det mest effektiva sättet att bygga tillit mellan den gravida och 

barnmorskan (Phillips et al., 2007). Studien visar också att det, för att kvinnan ska våga berätta 

om sitt bruk av droger, är viktigt att få komma till samma barnmorska varje gång och att man 

kan prata ostört i ett stängt rum utan att andra närstående närvarande, inklusive partner (ibid). 

 

En viktig komponent för att upptäcka ett eventuellt bruk eller missbruk av droger är att 

barnmorskorna frågar de kvinnor som kommer till mödravårdscentralen om detta. En studie 

visar att barnmorskor tycker att det är svårt att fråga om droganvändning och att de ofta 

misslyckas med att ställa frågor kring det samt är inkonsekventa i frågandet. Studien visar att 

man inte tillfrågat kvinnor av en viss ålder, etnisk härkomst eller religion vilket utgör en risk 

att man missar flera kvinnors behov av vård eller till och med hela grupper av kvinnor (Philips 

et al., 2007). Gravida kvinnor i missbruk är lättare att upptäcka om man utbildar personalen i 

att använda screeningverktyg såsom ett frågeformulär. Barnmorskorna i studien framhåller 

själva att de tycker att frågeformulär gör det lättare att ställa frågan om droger samt att frågan 

om droganvändning mottas bättre av den gravida om den kommer senare i frågeformuläret. 

Barnmorskorna förespråkar även att ställa direkta frågor för att få så detaljerade svar som 

möjligt samt att det måste finnas tydliga avgränsningar i frågeformuläret om olika typer av 

droger och hur de eventuellt används (ibid). 

  

Insatser 

Det Socialtjänsten strävar efter i sitt arbete är att insatser ska ske på frivillig väg i första hand. 

Att den missbrukande gravida kvinnan frivilligt och aktivt deltar i behandling samt att hon 

aktivt deltar i planeringen av behandlingen är grunden i det sociala arbetet (Socialstyrelsen, 

2007). Det bästa för den blivande mamman och fostret är att mamman får hjälp med sitt 

missbruk så fort som möjligt. Genom att arbeta med preventiva insatser kan man nå dessa 

kvinnor tidigt i deras graviditet och ge dem stöttning och behandling så tidigt som möjligt. 

Andrews och Patterson (1995) skriver att alla barn förtjänar att födas friska och hälsosamma 

och att det som vore allra bäst för fostret är om den gravida kvinnan frivilligt går med på 

behandling. Ett foster har störst chans att födas friskt om mamman är frisk.  

 

För att få ett så bra resultat som möjligt av behandlingen anser Huang och Reid (2006) att en 

familjecentrerad behandling är den bästa ansatsen. Genom att använda en ekologisk modell som 

fokuserar på kvinnans roll som förälder och ett fokus på barnets behov ges enligt dem bättre 

förutsättningar för kvinnan i behandling. I behandlingen ska man inte heller enbart fokusera på 

missbruket utan även fokusera på de sociala och ekonomiska behoven som finns hos kvinnan, 

exempelvis barnomsorg, färdmedel, arbetsträning och hur man tar hand om hemmet. Hohman 

et al. (2003) menar på att behandlingsprogram som implementerat stöd såsom barnomsorg och 

bostadshantering ökar chanserna för att kvinnan klarar av att hålla sig nykter även efter 

behandlingen. Huang och Reid (2006) anser att behandlingen inte ska ses som en fiende utan 

som ett verktyg för att ta sig ur missbruket. Genom en sådan behandling blir kvinnorna säkrare 

i sin roll som förälder och samtidigt skapar man en hälsosam och trivsam miljö för barnet. 
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Hohman et al. (2003) menar på att en sådan ansats skulle ge bättre behandlingsresultat än om 

man enbart fokuserar på missbruket. 

I en tillsynsrapport från Länsstyrelsen framkommer det att frivilliga behandlingsalternativ som 

riktar sig till kvinnor och den situation de befinner sig i saknas (Socialstyrelsen, 2007). Vidare 

menar Socialstyrelsen att det behövs särskild kompetens i arbetet med drogberoende kvinnor 

samt att ett kvinnoperspektiv behöver utvecklas i dessa frågor. Det måste finnas variation i det 

frivilliga vårdutbudet. Det måste vara anpassningsbart och kunna erbjuda insatser till kvinnor 

med olika grader och typ av beroende samt olika familjesituationer (ibid). Detta kan relateras 

till att en vanligt förekommande behandlingsmetod behandlar drog- och alkoholmissbruk som 

en egen sjukdom och bortser från faktorer runt omkring såsom familjenätverket och den arbetar 

således inte heller familjecentrerat. Behandlingsprocessen för de här kvinnorna är ett 

komplicerat problem som innefattar individuella, interpersonella, familjära och sociala frågor. 

Gravida kvinnor som använder droger har sämre behandlingsresultat i behandlingsprogram som 

inte är designade för dem, det vill säga de behandlingsprogram som endast fokuserar på 

missbruket och inte på omkringliggande faktorer (Hohman et al., 2003). De 

behandlingsprogram som är utformade speciellt för gravida kvinnor eller föräldrar med 

missbruksproblematik har visat sig ge bättre behandlingsresultat och det är fler som slutför 

behandlingen vilket är en förutsättning för lyckat resultat. I en studie där kvinnor som fullföljde 

en sådan behandling som var utformad speciellt för dem klarade de sig bättre och gick i mindre 

utsträckning tillbaka till drogmissbruk, kriminalitet och fick i större utsträckning arbete (ibid).  

Ytterligare en viktig aspekt är den lagstiftning som rör missbruk och droganvändning. Thomas 

et al. (2018) menar att lagar som fungerar som bestraffning för dessa kvinnor hindrar dem från 

att få hjälp snarare än hjälper dem. Lagar som straffar gravida kvinnor som brukar droger kan 

resultera i att de inte vågar söka hjälp, både för att de då kan komma att bli straffade samt för 

att de riskerar att förlora vårdnaden om sitt barn. Att riskera straff för sitt missbruk hindrar alltså 

kvinnor från att ta emot mödravård, på grund av rädsla för myndigheterna. Thomas et al. (2018) 

anser att det behöver finnas ett lagligt skydd för gravida kvinnor som befinner sig i missbruk 

för att de ska våga söka hjälp. Att ge behandling istället för att straffa är det som vore bäst för 

den gravida kvinnans hälsa, fostrets hälsa och för spädbarnets hälsa. Enligt Andrews och 

Patterson (1995) ska alla åtgärder som hindrar en gravid kvinna från vård och 

behandlingsinsatser undvikas. De anser att det inte är ett gynnande alternativ att straffa och 

väcka åtal mot en gravid kvinna som missbrukar men som söker hjälp. Få fängelser är drogfria, 

mödravården i fängelser är dålig och att säkra upp god mödravård är en viktig faktor för att 

fostret ska vara friskt. Inte heller ska rädslan för att bli åtalad vara en anledning för kvinnan till 

att inte söka hjälp. Missbruk är en sjukdom och att straffa kvinnor när de söker hjälp för att bli 

frisk är inte det rätta tillvägagångssättet enligt Andrews och Patterson (1995). 

 

Metod 
 

Den här studien har fokus drogberoende gravida kvinnor. Med droger syftar vi på 

narkotikaklassade preparat såsom hasch, marijuana, kokain, bensodiazepiner etcetera. Eftersom 

redan mycket kunskap och forskning finns kring användandet av alkohol och tobak har vi valt 



8 
 

att utesluta det från vår studie och enbart fokusera på ett beroende eller missbruk av droger. 

Vidare kommer vi inte specificera de olika typerna av droger som förekommer eller 

skillnaderna mellan dessa. Fokus är istället på att undersöka hur man arbetar med drogberoende 

gravida kvinnor inom Socialtjänsten och mödravården. 

 

Under resultat och analys kommer vi använda två olika begrepp för att beskriva den gravida 

kvinnan. Barnmorskorna benämnde kvinnorna som patienter så det är vad vi kommer använda 

när vi skriver ut barnmorskornas berättelse av deras arbete. Vi använder ordet klient när vi 

skriver ut socialsekreterarens berättelse av Socialtjänstens arbete eftersom det är begreppet som 

främst användes av intervjupersonen. Vi kommer även använda begreppet klient då vi 

analyserar eftersom det främst används inom socialt arbete.  

 

Datainsamling 

Studien är en kvalitativ studie och för att samla in data har vi genomfört semistrukturerade 

intervjuer. En enskild intervju på 40 minuter genomfördes med en barnmorska vid en 

familjecentral och en fokusgruppintervju på 60 minuter med tre barnmorskor på ett sjukhus. Vi 

har även genomfört en enskild intervju på 60 minuter med en socialsekreterare från 

Socialtjänsten. Alla intervjupersoner arbetar i Västerbottens län. Vi valde att utföra de olika 

intervjuerna på arbetsplatserna samt i ett grupprum på Umeå stadsbibliotek. Detta för att 

intervjupersonerna skulle spara tid genom att inte behöva ta sig långa sträckor mellan 

arbetsplats och intervjuplats och på så vis inte känna att de förlorar för mycket tid från sina 

arbetsuppgifter. Genom att genomföra intervjuer på deras arbetsplatser och i en offentlig miljö 

avsåg vi också sätta fokus på just deras yrkeserfarenheter. Enligt Ahrne och Svensson (2015) 

påverkar platsen för intervjun hur vi presenterar oss själva och vad som hamnar i fokus. 

Intervjuer i hemmiljö kan komma att väcka vissa känslor hos intervjupersonen och denne 

kommer presentera sig på ett speciellt sätt för att bland annat uttrycka sin identitet. Med en 

intervju på en arbetsplats kommer intervjupersonen presentera sig på ett annat sätt och uttrycka 

andra egenskaper hos sig själv (ibid). Genom att bli intervjuad på arbetet eller i ett grupprum i 

sin yrkesroll kommer intervjupersonen uttrycka specifika egenskaper om sig själv och sitt 

arbete. Detta är något vi eftersträvat då studien syftar till att undersöka hur man arbetar med 

drogberoende gravida kvinnor inom socialtjänst och mödravård. Om intervjun istället hade ägt 

rum i intervjupersonens hemmiljö skulle hon eventuellt vilja ge uttryck för mer personliga 

egenskaper och åsikter. 

 

I intervjuer är det en fördel att intervjun tillåts gå i olika riktningar då det ger större möjlighet 

för intervjupersonen att uttrycka sina upplevelser. Därför är kvalitativa intervjuer flexibla och 

kan anpassas efter det intervjupersonerna säger (Bryman, 2011). Semistrukturerade intervjuer 

ger intervjupersonerna frihet i svaren samt ger forskaren möjlighet att ställa frågor som initialt 

inte ingår i intervjuguiden. I en sådan intervju ligger fokus på intervjupersonernas upplevelser 

och på vad hon anser viktigt vid en förklaring och förståelse av händelser, mönster och 

beteenden (Bryman, 2011). Vi använde oss också av en fokusgruppsintervju som enligt Bryman 

(2011) möjliggör för intervjupersonerna som deltar i intervjun att diskutera frågeställningar 

mellan varandra.  
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Vi har valt att använda en semistrukturerad intervjuguide med olika frågeområden för de frågor 

vi vill ställa. Frågeområdena var upptäckt, insatser och samverkan. Intervjuguiden användes till 

de enskilda intervjuerna såväl som fokusgruppsintervjun. Detta dock med den skillnad att vi 

utgick främst från de mer övergripande frågeområdena i fokusgruppintervjuerna, medan de 

enskilda frågorna fick större betydelse i de enskilda semistrukturerade intervjuerna (jmf. 

Bryman, 2011). Ahrne och Svensson (2015) menar att det är bra att ha en guide med frågor som 

är formulerade sedan innan för att påminna sig själv om vad man planerar att ta upp. Om man 

inte har en guide för vilka frågor man ska ställa, speciellt under de första intervjuerna, finns 

risken att man tappar bort sig eller glömmer bort vissa saker under själva intervjun. Med en 

semistrukturerad intervjuguide har vi förberedda frågor med det vi behöver få reda på samt att 

vi har möjlighet att ställa andra frågor utöver intervjuguiden om vi finner det nödvändigt. 

Oavsett vilken form av intervju ska frågorna behandla det som intervjupersonerna vet någonting 

om och möter samt att det ska vara av relevans för forskaren.  

 

Att vi valde att använda oss av enskilda intervjuer och fokusgruppsintervjuer för vår 

datainsamling berodde dels på att vi endast fick ihop en fokusgrupp och dels på att vi ansåg att 

det var intressant att få flera synvinklar på fenomenet samtidigt. Genom att genomföra en 

fokusgruppsintervju fick vi flera intervjupersoners svar på våra frågeställningar samt att 

intervjupersonerna fick föra en diskussion mellan varandra om hur de ser på saken i jämförelse 

med en enskild intervju där man endast får höra en persons syn på saken. Vi anser inte att något 

sätt är sämre än det andra men att använda en fokusgruppsintervju gav mer tyngd i resultatet 

eftersom vi då fick ta del av flera personers perspektiv och erfarenheter. Eftersom vi har använt 

en semistrukturerad intervjuguide i både de enskilda intervjuerna och i fokusgruppsintervjun 

finner vi inget problem med att använda två olika intervjusätt i en och samma studie. Att 

använda olika intervjusätt kan istället ge studien bättre underlag. De olika yrkesgrupperna som 

vi intervjuat är verksamma i olika kommuner, vilket ger ett bredare underlag än om vi enbart 

haft personer från en kommun. Värt att ta i beaktning är att resultatet kanske hade blivit 

annorlunda ifall fler socialsekreterare hade intervjuats. 

 

Urval och rekryteringsprocess 

Vi har använt oss av ett målinriktat urval vilket enligt Bryman (2011) innebär att forskaren 

försöker skapa överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urvalet; att urvalet är gjort 

utifrån vad som anses relevant för studien och forskningsfrågorna. För att den här studiens 

frågeställningar ska besvaras krävs intervjuer med barnmorskor och anställda inom 

Socialtjänsten, varför vi aktivt har valt att intervjua fem personer inom dessa två 

yrkeskategorier. Av dessa var fyra barnmorskor och en socialsekreterare - alla kvinnor. 

Vi hade svårigheter med att rekrytera intervjupersoner till vår studie. De flesta tillfrågade ansåg 

att de inte hade tillräckligt med kunskap inom ämnet för att ställa upp på en intervju. Många 

barnmorskor ansåg att vårt problemområde var för sällsynt och någon ansåg att problemet inte 

existerade. Andra problem vi hade i rekryteringsprocessen var även att de tilltänkta inte hade 

tid att medverka i en intervju. Detta är ytterligare en anledning till att vi har vänt oss till 

yrkesverksamma i olika kommuner för att finna intervjupersoner. Intervjupersonernas 
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erfarenheter av att arbeta med drogberoende gravida kvinnor varierade från ingen erfarenhet till 

flera års erfarenhet där man mött flera kvinnor som befunnit sig i den situationen. 

Transkribering  

Intervjuer spelas ofta in därför att forskaren är intresserad både av vad intervjupersonerna säger 

och hur de säger det. För att få med detta i analysen behöver man den fullständiga intervjun och 

det är svårt för den som intervjuar att både vara närvarande i intervjusituationen och samtidigt 

anteckna det som sägs (Bryman, 2011).  Enligt Ahrne och Svensson (2015) är det dock viktigt 

att intervjuaren antecknar en del under intervjun även om den spelas in. Att anteckna är viktigt 

för att kunna få med saker som inte kommer med i inspelningen, till exempel kroppsspråk eller 

grimaser. Med tillåtelse från intervjupersonerna spelade vi in intervjuerna med en mobiltelefon 

som vi sedan transkriberade. Första intervjun transkriberade vi allting som var inspelat med 

undantag för ord såsom: typ, liksom och mm:anden. Den andra intervjun valde vi att inte 

transkribera inledningen av intervjun där vi till exempel gick igenom ramarna för intervjun 

eftersom vi inte ansåg att det var av betydelse för vårt resultat samt för att transkribering är 

väldigt tidskrävande. Istället valde vi att starta transkriberingen vid den första frågan som vi 

ställde och därefter skrev ut vad intervjupersonen sa ord för ord. Det vi valde att inte ta med i 

andra transkriberingen var våra egna mm;anden då vi bekräftade eller visade att vi lyssnade på 

intervjupersonen. För att göra citaten mer lättlästa har vi också valt att ta bort upprepningar. 

Om intervjupersonen använt sig av gester under intervjun som är av vikt för att förstå vad som 

sägs har det skrivits ut i en parentes. Fokusgruppsintervjun har transkriberats på liknande sätt 

som den andra intervjun. Det som är annorlunda i transkriberingen från fokusgruppen jämfört 

med intervju nummer två var att det är flera respondenter. Respondenterna i fokusgrupps-

intervjun har därför namngetts som IP 1, IP 2 och IP 3 i transkriberingen för att veta vem som 

har sagt vad. 

 

Kvalitativ innehållsanalys 

Efter att ha transkriberat vår intervju startade vi analysprocessen med en översiktlig genomgång 

av materialet för att få en överblick om vilka delar som var användbara och relevanta i relation 

till studiens syfte. I kvalitativ innehållsanalys krävs det, enligt Fejes och Thornberg (2019), att 

forskaren förstår texten för att man ska anse den som användbar och det krävs även att texten 

handlar om det man undersöker. Det som inte var relevant för vår studie plockade vi bort.  

 

I analysarbetet arbetade vi utifrån de teman som vi hade i intervjuguiden (upptäckt, insatser och 

samverkan) för att tydligt se vad intervjupersonerna sa utifrån de olika temana. På så vis kunde 

vi lätt se likheter och skillnader i deras upplevelser med att arbeta med gravida kvinnor med 

drogberoende. Att bryta ner materialet till mindre delar syftar enligt Bryman (2011) till att 

upptäcka skillnader i meningsinnehållet och på så vis avgränsa meningsbärande enheter, vilka 

kan vara enstaka fraser, meningar eller meningssekvenser som kan säga något nytt om 

fenomenet.  

 

Rubriksättningen av vårt resultat kom även utifrån analysarbetet. Genom att granska vad 

intervjupersonerna sagt och samtidigt använda våra frågeområden kunde vi forma våra rubriker 

så de stämmer överens med innehållet. Varje enhet granskades för att förstå dess 
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meningsinnehåll. Enligt Fejes och Thornberg (2019) handlar det om att tolka innebörden av det 

som sägs.  

 

Genom den tidigare forskningen kan vi även förankra vårt datamaterial och försäkra oss om att 

vi har empiriskt belägg för de tolkningar av materialet vi gör. Enligt Fejes och Thornberg (2019) 

är sista steget i analysprocessen att låta intervjupersonerna bekräfta materialet. Det bör göras 

för att kontrollera att våra slutsatser stämmer överens med intervjupersonernas upplevelser. Det 

här steget har vi använt oss av genom att maila materialet till intervjupersonerna för att sedan 

få deras godkännande. 

 

Etiska principer 

De etiska principer som vi tagit hänsyn till är informationskravet, samtyckeskravet 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som Bryman (2011) beskriver. Genom att de 

personer som berörs av vår forskning har fått information om undersökningens syfte, att det är 

frivilligt att delta och att de kan hoppa av när de vill utan konsekvenser eller behöva förklara 

varför har vi tagit hänsyn till informationskravet. För samtyckeskravet har de personer som 

deltagit i undersökningen själva bestämt om de vill delta eller ej. Intervjupersonerna har även 

fått skriva på ett samtyckesformulär om att de samtycker till att delta i studien, att intervjuerna 

spelas in och att vi får använda materialet i vår studie. Alla uppgifter om deltagarna i studien 

tas hänsyn till genom konfidentialitetskravet då deltagandet och materialet har behandlats med 

största möjliga konfidentialitet. Vi har avidentifierat intervjupersonerna, det nämns inte några 

namn på i transkriberingen eller den skrivna texten. Annan information som kan röja 

intervjupersonernas identiteter har bytts ut eller tagits bort. Intervjupersonerna har även fått 

möjlighet till att ta del av den skrivna texten före publicering om de så önskat. För att inga 

obehöriga skulle kunna ta del av materialet har vi haft en kod för att låsa upp telefonen där 

inspelningen förvarats. Själva inspelningen gick inte att skydda med en pinkod, därför var vi 

tvungna att lösa det genom att ha kod på telefonerna. Nyttjandekravet har vi tagit hänsyn till 

genom att endast samla in uppgifter som är relevanta för vår studie och att uppgifterna enbart 

används för just denna studie. Vid intervjuerna så har vi dessutom försökt att skapa ett tryggt 

samtalsklimat så att intervjupersonerna skulle känna sig välkomna och fria att formulera sina 

svar. Vid varje intervjusituation började vi med att samtala “som vanligt” med intervjupersonen. 

Vi var tydliga med vilket universitet vi studerar vid och att intervjuerna genomfördes till vårt 

examensarbete. Vi frågade alltid om det var okej att vi spelade in samtalen och vi informerade 

alltid intervjupersonerna om de etiska kraven ovan. Att skapa ett tryggt samtalsklimat är också 

en viktig del i ett etiskt förhållningsätt och ett professionellt bemötande som forskare (Ahrne & 

Svensson, 2015).  

 

Studiens styrkor och svagheter 

Vad gäller generaliserbarhet i studien behandlar studien olika delar kring arbetet med 

drogberoende gravida kvinnor såsom relationsskapande, samverkan och insatser. De resultat 

som har lyfts fram kan vara mer eller mindre generaliserbara till andra geografiska områden i 

Sverige. I kommuner och städer av annan storlek och med andra resurser att tillgå kan arbetet 

med gravida drogberoende kvinnor se annorlunda ut.  
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Det som skulle kunna öka reliabiliteten i vår studie är om vi haft fler intervjuer med båda 

yrkesgrupperna, men särskilt med fler socialsekreterare. Önskvärt vore även att intervjua 

yrkesverksamma från fler kommuner för att jämföra hur det skiljer sig mellan kommunerna, 

både stora och små. Validiteten i vår studie anser vi vara stark. Vår avsikt med studien var att 

undersöka hur yrkesverksamma inom socialtjänst och mödravård arbetar kring gravida kvinnor 

med ett drogberoende. Vi har intervjuat yrkesverksamma från de två verksamheterna och ställt 

frågor utifrån vårt syfte och frågeställningar.  

Ansvarsfördelning  

Vi har fördelat ansvaret lika mellan varandra. Skrivandet har skett tillsammans, men på olika 

delar. När någon skrivit färdigt ett stycke har den andre korrekturläst för att hitta eventuella 

stavfel, konstiga meningsuppbyggnader eller dylikt. Båda har deltagit på alla intervjuer och vi 

har turats om att vara samtalsledare och samspelet med att ställa frågor under intervjun har 

fungerat bra. Vi anser att vi har kompletterat varandra väl. Sara har transkriberat en intervju 

och Fanny har transkriberat två intervjuer. Den tredje intervjun skulle vi kunnat transkribera 

halva var men vi kom gemensamt fram till att det mest tidseffektiva var att någon gjorde det på 

egen hand. Vi anser att samarbetet som stort har fungerat väldigt bra. Vi har varit tydliga med 

varandra och vi har inte stött på några samarbetssvårigheter under arbetets gång.  

Teori 

 

Stigma och betydelsen av kön 

I analysen av vårt data har vi även använt oss utav teorier kring stigmatisering och kön. Vi 

människor delar in oss själva och andra människor i olika kategorier (Goffman, 2011). Det är 

våra första intryck av andra människor och sociala normer som avgör indelningen. 

Stigmatisering beskrivs av Goffman (2011) som en social process i vilken en egenskap hos en 

person gör denne olik andra personer i den kategorin, en egenskap som inte är önskvärd. På 

grund av den mindre önskvärda egenskapen går personen från att vara en helt vanlig person till 

att vara utstött. Stigmat uppstår i stämplandet av personen som utstött. Alla mindre önskvärda 

egenskaper innebär inte ett stigma. Det är de egenskaper som upplevs oförenliga med hur 

samhället anser att en viss typ av individ bör vara som utgör stigmat.  

 

Normer som rör kvinnor och berusningsmedel verkar vara densamma över hela världen och i 

olika tider. Reitan (2011) skriver: “Av historiska, sociala och juridiska skäl är acceptansen för 

drogbruk/-missbruk ännu lägre och kvinnor med tungt missbruk löper stor risk att 

marginaliseras på ett sätt som liknar social ostracism1” (s.2013). Att vara kvinna, gravid och 

drogberoende bryter mot samhällets rådande normer och föreställningar om att kvinnor och 

mammor ska vara omhändertagande, goda mödrar och hustrur. Detta riskerar leda till ett stigma 

då normer kring femininitet och moderskap inte är förenlig med droganvändning. Att bruka 

droger under en graviditet är alltså ett icke-önskvärt beteende utifrån rådande normer och 

 
1 Ostracism är ett socialt fenomen som innebär att en individ blir ignorerad och exkluderad (Psychology research 

and reference, u.å.). 
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gravida drogberoende kvinnor stämplas av omgivningen som dåliga mödrar. De kan också 

tillskrivas egenskaper såsom att de är omoraliska med dålig självdisciplin (Miles et al., 2010).  

 

Mattson (2005) lyfter fram att mycket av den forskning som finns kring missbrukande kvinnor 

ger en ensidig bild av kvinnorna som traumatiserade, passiva och beroende av män. De 

framställs också som särskilt utsatta och annorlunda - inte bara annorlunda i förhållande till 

män som missbrukar utan även annorlunda från andra kvinnor. Mattson (2005) skriver: “Dessa 

beskrivningar skapar stereotypisering och ny underordning genom att osynliggöra den likhet 

som finns mellan kvinnor. Bilden som skapas gör kvinnor som missbrukar dubbelt avvikande, 

de blir avvikande både som missbrukare och som kvinnor” (s. 42).  

 

Samverkansteori 

Samverkan kan indelas i fyra olika kategorier beroende på verksamhet (Westrin, 1986, refere-

rad i Danemark & Kullberg, 1999). Kategorierna är kollaboration eller samverkan i vilken myn-

digheter samverkar kring specifika, klart avgränsade frågor. Koordination eller samordning vil-

ket inbegriper de tillfällen när olika myndigheters insatser kombineras för att få bästa resultat. 

Konsultation vilket är när yrkesverksamma från en myndighet gör insatser inom en annan myn-

dighet under en begränsad period. Integration eller sammansmältning vilket innebär att två eller 

flera verksamheter slås samman och arbetsuppgifterna blir gemensamma (ibid). 

För att samverkan ska ha framgång måste alla deltagare ha en gemensam utgångspunkt, gemen-

samma referensramar samt en gemensam metod redan från början (Danemark & Kullberg, 

1999). Man måste även ha diskuterat mål, principer och etiska förhållningssätt. Enligt Bång och 

Rudstam (1984, refererad i Danemark & Kullberg, 1999) bör vissa inre och yttre betingelser 

vara uppfyllda för att uppnå god samverkan. De yttre betingelserna är organisatoriska och re-

sursmässiga förutsättningar. De inre betingelserna är personalens motivation och deras upple-

velser av det som sker i samarbetet. Det är av vikt eftersom personalens egen yrkesidentitet 

spelar en viktig roll och att en uppgiftscentrerad yrkesidentitet är bättre ur samverkans-synpunkt 

än en självcentrerad yrkesidentitet. Andra viktiga aspekter inom de inre betingelserna är hur 

nöjda de som ska samverka är med sig själva i sin yrkesroll, vilken bekräftelse och vilken re-

spekt man får av de andra i samarbetet samt vilken betydelse den egna prestationen får i sam-

arbetet (ibid). 

Faktorer som kan försvåra samverkan är dålig samordning av myndigheternas upptagningsom-

råden och lokaler, skillnader i organisationsstrukturer och hierarkier, skilda etiska koder samt 

regler och praxis för tystnadsplikt som finns inom de olika organisationerna (Tengvald, 1982 

refererad i Danemark & Kullberg, 1999). 

Resultat och analys 
 

Att få kännedom 

Gravida kvinnor kan bli uppmärksammade av Socialtjänsten på olika sätt. Den intervjuade 

socialsekreteraren berättade att gravida kvinnor bland annat blir aktualiserade internt inom 
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Socialtjänsten, det vill säga att kvinnan är känd inom Socialtjänsten sedan tidigare och att det 

är de som upptäcker att hon är gravid samtidigt som hon befinner sig i missbruk. Aktualisering 

av kvinnorna kan även ske genom orosanmälningar från andra instanser som exempelvis 

mödravården, psykiatrin eller från anhöriga till kvinnan. De gravida kvinnorna kan även ansöka 

om stöd från Socialtjänsten på egen hand.  

 

Den som jag jobbar med just nu som är gravid och är eller har alldeles nyligen varit i 

aktivt missbruk hon sökte ju själv. Eller det kom ju in orosanmälningar och när jag då 

ringer upp henne så… Hon ville först inte ha någon hjälp och tyckte att hon skulle klara 

sig själv, klara av att vara nykter och drogfri. Motivationen var hög. Och så gick det inte 

så bra och då kommer det ju in orosanmälningar. Och när jag då tog kontakt så är det ju 

nästan ”hjäälp miig”. (Socialsekreterare) 

 

Enligt forskning kommer gravida kvinnor med drogmissbruk in sent i mödravården för att de 

försöker dölja sitt beroende så länge som möjligt (Hohman et al., 2003). Barnmorskorna vi 

intervjuat såg det inte på samma sätt trots att de berättade om att de varit med om fall där en 

socialsekreterare fått kännedom om en drogberoende gravid kvinna före dem, alltså relativt sent 

i graviditeten. Men i stor utsträckning upplevde barnmorskorna att drogberoende gravida 

kvinnor söker sig till mödravården tidigt i sin graviditet. 

 

De intervjuade barnmorskorna berättade att vid det första inskrivningsbesöket hos mödravården 

ska kvinnan och hennes eventuella partner ha fyllt i ett frågeformulär med frågor som berör 

deras levnadsvanor. Frågeformuläret innehåller även Audit2 för frågor gällande alkohol- och 

droganvändning. Om barnmorskan vid inskrivningsbesöket upptäcker att kvinnan eller hennes 

partner har så kallade höga poäng på Audit, det vill säga att man brukar stor mängd alkohol 

eller brukar droger, tar barnmorskan upp det med patienten. Gemensamt för de intervjuade 

barnmorskorna var att de upplever att kvinnor och deras partners inte alltid är ärliga när de 

fyller i de här formulären, oavsett om det gäller tobak, alkohol eller droger. Med detta som 

bakgrund ansåg barnmorskorna att det kan vara bra att ställa frågor om droganvändning 

muntligt, öga mot öga, också. Enligt forskning är det viktigt att fråga om droganvändning för 

att upptäcka ett eventuellt bruk eller missbruk tidigt, även om inte alla kvinnor skulle svara 

ärligt om de blev tillfrågade (Hohman et al., 2003; Phillips et al., 2007). Det är även lättare att 

upptäcka de här kvinnorna om barnmorskorna är utbildade i att använda verktyg såsom 

frågeformulär (Philips et al, 2007). En de intervjuade barnmorska resonerade även så att om 

man misstänker att en kvinna inte är ärlig om sitt bruk av alkohol eller droger kan man även 

försöka luska lite runt omkring för att ta reda på hur levnadsvanorna ser ut. Man kan ställa 

frågor för att bland annat ta reda på hur det ser ut i familjen, vad personen har för levnadsvanor, 

hur arbetssituationen ser ut och hur kvinnan mår psykiskt. 

 

Även om barnmorskorna kan misstänka att alla inte svarar ärligt i frågeformulären så hade ändå 

de drogberoende gravida kvinnorna som barnmorskorna haft kontakt med varit ärliga med att 

 
2 Audit är ett screeningverktyg utformat som ett frågeformulär för att identifiera personer med en riskfylld eller 

skadlig alkoholkonsumtion (Socialstyrelsen, 2019). 
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de brukar droger. På så vis har barnmorskorna fått kännedom om det på en gång och de upplever 

att arbetet med patienten blir enklare eftersom kommunikationen blir rak samt att de kan arbeta 

utefter den faktiska situation som kvinnan befinner sig i. Barnmorskorna uppgav dock att de 

även vet om ett fall där en gravid kvinna hade tagit Subutex3 under sin graviditet, vilket hon 

köpt illegalt på gatan och inte berättat det för barnmorskan förrän hon var gravid med sitt andra 

barn. Barnmorskorna spekulerade kring huruvida kvinnan berättade detta under sin andra 

graviditet kan ha varit för att hennes liv var lite mer ordnat vid andra graviditeten. Med andra 

ord är det inte säkert att en gravid kvinna skulle erkänna sitt bruk av varken tobak, alkohol eller 

droger enbart för att man frågar. Men att fråga och låta kvinnan och hennes partner fylla i ett 

frågeformulär inför första besöket ökar chansen att upptäcka exempelvis ett drogberoende i ett 

tidigt skede. Sedan kan det ta flera träffar innan en kvinna känner ett sådant förtroende för 

barnmorskan att hon vill berätta. 

 

Vi tänker att stigmat kring kvinnors bruk av alkohol och droger kan vara en anledning till att 

alla inte svarar ärligt på frågor om tobak, alkohol och droger vid första kontakten med sin 

barnmorska. Att svara mer sanningsenligt skulle för kvinnorna kunna betyda att man 

exempelvis som Miles et al. (2010) beskriver blir tillskriven egenskapen dålig mamma och att 

man därför blir dåligt bemött av omgivningen. Vi menar alltså att stigmatiseringen medför att 

kvinnor är rädda att uppge sitt bruk av droger för hälso- och sjukvården, vilket innebär en risk 

att de inte får den hjälp de behöver. En annan anledning till att alla inte svarar ärligt i formulären 

tror vi kan vara att vissa inte anser det vara av betydelse att de använt droger tidigare i sina liv 

och därför uppger att de inte använt droger. Av samma anledning kanske kvinnor som har 

druckit alkohol varje helg men avstod från alkohol direkt då hon fick reda på att hon var gravid 

och därför fyller i Audit annorlunda jämfört med vad hon hade gjort i ett annat sammanhang.  

 

Ett annat sätt som barnmorskor kan få kännedom om en gravid kvinna som använder droger är 

att ett fängelse där kvinnan i fråga är intagen hör av sig och skriver in kvinnan hos mödravården. 

En av barnmorskorna berättade att hon en gång hade fått en patient inskriven på det sättet och 

att hon, vid mötet med paret, berättat att hon visste att paret kom från ett låst ställe men sen lät 

dem berätta själva om deras situation. Barnmorskan frågade om kvinnan använde droger och 

kvinnan svarade att hon gjorde det. Barnmorskan berättade att hon uppskattade att patienten 

hade varit ärlig, trots att hon redan visste om droganvändningen. Barnmorskan menade att 

ärligheten kring hur livssituationen ser ut ger bra möjlighet att göra de kontroller som kvinnan 

och fostret behöver. Som Andrews och Patterssons (1995) forskning visar så är få fängelser 

drogfria och sjukvården där är bristfällig. Att personal på fängelset såg till att den här kvinnan 

fick tillgång till mödravård är viktigt för att fostret skulle kunna ges förutsättningar att födas 

friskt. Dessutom kan det kan underlätta för kvinnan att få hjälp med inskrivningen och 

efterföljande vård.  

 

 

 

 
3 Subutex minskar avvänjningssymptom och begär efter opioder (Farmaceutiska Specialiteter i Sverige [FASS], 

u.å.). 
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Vikten av ett gott bemötande och attityder kring droger 

En barnmorska berättade att hon upplever att drogberoende gravida kvinnor alltid har en 

ambition om att komma på inplanerade besök men att livet för den här gruppen kvinnor ofta är 

komplext och att det ibland händer något som gör att kvinnan eller paret uteblir. Även om de 

uteblivit från besök framhöll barnmorskan att de här föräldrarnas omsorg om barnet är lika stort 

som många andras, men att missbruket ställer sig i vägen för dem. Med anledning av det är det 

viktigt att barnmorskor har ett bra bemötande och att barnmorskor är utbildade i hur de ska 

bemöta personer i olika livssituationer. Miles et al. (2010) beskrev i sin forskning att många 

anställda inom hälso- och sjukvård har negativa attityder gentemot kvinnor som använder 

droger. Många personer i missbruk blir enligt barnmorskorna väldigt ifrågasatta och ganska 

dåligt bemötta generellt sett. De betonade att det är viktigt att man inom olika yrken har ett 

öppet förhållningssätt och bemöter drogberoende gravida kvinnor såsom man skulle bemöta 

andra. Negativa attityder och synsätt från en professionell försvårar relationsbyggandet mellan 

kvinnan och den professionelle. Med ett öppet förhållningssätt och ett icke dömande bemötande 

får man lättare tillit hos den gravida och hon kan lättare göra framsteg för att ta sig ur sin 

situation (Miles et al., 2010). I sin yrkesroll bör den professionelle därför bortse från sina egna 

personliga åsikter. De personliga värderingarna ska inte komma i vägen för att hjälpinsatsen till 

kvinnan ska bli så bra som möjligt. Det gäller inte endast Socialtjänsten och mödravården utan 

i alla professioner där man kan möta den här typen av problematik. 

 

En annan sak som barnmorskorna hade uppmärksammat är att inställningen till droger varierar 

mellan åldrarna. Barnmorskorna berättade att ungdomar som kommer dit av andra anledningar 

än en graviditet har ett helt annat bruk av droger jämfört med vad kvinnor närmare 40-års åldern 

har haft under sina liv. Variationen mellan åldrarna stämmer överens med det som Thomas et 

al. (2018) beskriver i sin forskning, att missbrukande av droger är högre hos kvinnor mellan 15 

till 17 år och lägst bland kvinnor mellan 26 till 44 år. Skillnaderna kan förklaras med att droger 

är mer lättillgängliga idag än för 20 år sedan (CAN, 2019). Skillnaderna skulle även kunna 

förklaras med att kvinnor i medelåldern som idag lever ett drogfritt liv inte anser att det är av 

vikt att uppge att man i tonåren brukade droger. 

 

Att skapa en stark relation mellan professionell och klient  

Socialsekreteraren som intervjuats anser att det, för att kunna hjälpa gravida kvinnor som är 

drogberoende på bästa sätt, krävs att relationen mellan kvinnan och socialsekreteraren är stark. 

Att skapa en stark relation mellan socialsekreterare och klient är inte alltid enkelt. 

Socialsekreteraren måste visa för klienten att hon lyssnar och alltid finns där.   

 

Det kan ju storma rätt fint i livet hos personer med missbruk och då blir det väl nånstans 

att försöka stå kvar och vara lite den där isklumpen som man behöver och försöka hålla 

ner, dämpa ner och jobba strukturerat. För när det har blåst över så har oftast tilliten 

ökat ordentligt. Att man inte sjappar, att man inte blir rädd och drar eller att man liksom 

börjar skuldbelägga. (Socialsekreterare)  
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Enligt socialsekreteraren skapar man en stark och trygg relation till klienterna genom att bland 

annat lyssna, samtala, ställa frågor, vara nyfiken: “alltså verkligen lyssna” (socialsekreterare). 

Hon förklarade att det kan hända mycket i livet hos personer med missbruk och livssituationen 

kan vara väldigt orolig. Då behöver socialsekreteraren vara en stadig punkt i klienternas liv och 

försöka dämpa oron och jobba strukturerat. Socialsekreteraren beskrev att när en jobbig period 

i klienternas liv har passerat så har tilliten till socialsekreteraren oftast ökat markant. Hon menar 

att man som professionell kan bli orolig för sina klienter men att man, till skillnad från anhöriga, 

har strukturerade sätt att arbeta för att stötta klienterna. Socialsekreteraren beskrev att med en 

bra relation kan man även vara ärlig med sin klient och att det är viktigt att berätta för klienterna 

om den problematik som man har identifierat utan att skuldbelägga henne. Till exempel kanske 

socialsekreteraren ser en bristande motivation hos kvinnan och då måste socialsekreteraren 

påtala det.  

 

Liksom socialsekreteraren, så lyfte samtliga intervjuade barnmorskor fram att det är viktigt att 

ha en god relation mellan klient och yrkesverksam. En av barnmorskorna tog upp vikten av att 

verkligen lyssna på sin patient och låta henne komma till tals för att få tillit hos patienten och 

bygga en bra relation till henne. 

 

Att försöka lyssna, stänga igen det här en liten stund [drar för munnen med handen], 

bara använda sina öron, att försöka att snappa upp, följa upp, ställa små följdfrågor, men 

inte mata sin egen information. (Barnmorska 4) 

 

Relationsskapandet mellan barnmorska och patient är inte heller alltid lätt. 

 

Vissa är ju jättesvåra att komma inpå, att man känner att de har lagt upp som en fasad. 

Vi alla är olika som personer också, vad som funkar och inte funkar, att man får försöka 

va som en liten, nästan en kameleont, som barnmorska. Försöka känna: vad behöver den 

här kvinnan ha från mig. (Barnmorska 4) 

 

I arbetet med drogberoende gravida är det enligt barnmorskorna även viktigt att fokusera på det 

som faktiskt är bra och det som kvinnan gjort framsteg med och uppmuntra och berömma för 

det. En av barnmorskorna tog som exempel att om en av patienterna har slutat bruka droger 

under graviditeten men fortfarande röker en cigarett och dricker två liter läsk per dag så är det 

alltid bättre än ifall hon fortfarande hade intagit droger. Då försöker barnmorskan alltid att 

berömma kvinnan utefter det positiva istället för att fokusera på att det är dåligt för fostret med 

rökning och socker. 

 

Jag tänker också hitta styrkorna, höja dem och att försöka liksom jamen få den här 

tilliten och kanske inte ha för många inblandade personer. (Barnmorska 2) 

 

Möter barnmorskan en gravid kvinna som är frisk, det vill säga inte har ett drogberoende, blir 

fokus snarare på att få henne att helt sluta röka och dricka läsk. Barnmorskorna berättade att 

man försöker få förtroende från patienterna så att de ska våga berätta om sitt bruk av droger och 

detta även om de har tagit ett återfall. Det är viktigt enligt barnmorskan eftersom de kanske 
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behöver genomföra extra kontroller såsom ultraljud och prover. Eller om man måste stötta 

kvinnan på andra sätt som genom samtalsstöd eller att kontakta Socialtjänsten. En punkt som 

barnmorskorna ansåg vara extra viktig för att den här gruppen av patienter ska känna tillit och 

våga vara ärliga om sin livssituation är att max vara två stycken barnmorskor per patient och 

att försöka boka läkarbesök hos samma läkare. Arbetssättet som de intervjuade barnmorskorna 

har går i linje med vad tidigare forskning visat; att det för att vinna kvinnornas tillit är viktigt 

att de får komma till samma barnmorska och att dessa måste ha ett öppet förhållningssätt 

gentemot sina patienter för att de ska våga berätta om sitt eventuella bruk av droger (Phillips et 

al., 2007).  

 

Skuld och skam 

Socialsekreteraren berättade att de gravida drogberoende kvinnor hon möter ofta bär på mycket 

skuld och skam. Som Reitan (2011) skriver är den normativa synen på kvinnor att de ska vara 

omhändertagande av barn och synen på kvinnor som mamma krockar med deras bruk av droger. 

Gravida kvinnor som använder droger kan ses som omoraliska och som sämre vårdnadshavare 

(Miles et al., 2010), vilket kan vara en av anledningarna till att de drogberoende gravida kvinnor 

som Socialtjänsten möter bär på mycket skuld och skam.  

 

Det är ju en ganska utsatt situation naturligtvis att vara gravid och vara i ett aktivt 

missbruk och inte faktiskt riktigt klara av att vara drogfri. Det är jättehemskt. Det är 

jätte-jätte mycket skuld och skam. (Socialsekreterare) 

 

Den negativa syn som finns på drogberoende kvinnor och dess inverkan på hur de bemöts av 

omgivningen blir tydlig i hur arbetssätten beskrivs. De föreställningar som finns om 

drogberoende kvinnor, och i synnerhet kring drogberoende gravida kvinnor, är så normaliserat 

att de yrkesverksamma, både socialsekreterare och barnmorskor, betonar att de arbetar för att 

ha ett öppet förhållningssätt och bemöta gravida drogberoende kvinnor såsom de skulle bemöta 

andra gravida kvinnor. Samtidigt vill intervjupersonerna förmodligen betona att man har ett 

öppet förhållningssätt just på grund av de föreställningar som finns och på så sätt visa på att de 

försöker undvika att stigmatisera dessa kvinnor mer än vad som redan görs. De 

yrkesverksamma benämner drogberoende som något avvikande och oönskat samtidigt som de 

talar om vikten av att inte behandla kvinnorna som avvikande. Detta tycks dock svårt då de 

yrkesverksamma i vissa aspekter är noga med att lyfta fram den här gruppen av kvinnor som 

vilka andra kvinnor som helst, samtidigt som man särskiljer dem från andra kvinnor ur andra 

aspekter. Att man särskiljer den här gruppen kvinnor är dock inte konstigt eftersom det ligger i 

socionom- och barnmorskeyrkets arbete att se den problematik som finns för att kunna hjälpa 

och efterlysa nödvändiga insatser. 

 

Insatser och behandling 

Socialsekreteraren berättade att de insatser som Socialtjänsten kan erbjuda i kommunen är 

familjehem. I familjehemmet kan en förälder bo med sitt barn under en period för att få hjälp 

av stödfamiljen att hitta rutiner samt ta hand om och knyta an till barnet. Vidare finns det ett 

stödboende med plats för sju kvinnor med antingen missbruksproblematik, psykisk ohälsa eller 
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som är utsatta för hot och våld. Boendet kan även fungera som en utsluss efter att man varit på 

drogbehandling på annan ort. Boendet är skalskyddat och har kvinnlig personal på plats i stort 

sett dygnet runt. De som är placerade där bor i egna lägenheter som de betalar hyra för och de 

lagar sin egen mat. På boendet får man inte ha barn boende hos sig, men det kan däremot 

fungera som ett skyddat boende under själva graviditeten. Socialsekreteraren ansåg att det är 

betydligt fler kvinnor som har behov av stödboende än sju stycken. 

Men vi har ju liksom stödboenden där personer får stå i kö och vänta. Det kanske inte 

alltid är så lätt. Den här målgruppen utsätts ofta för en stor risk i de här vänteköerna. 

(Socialsekreterare) 

Som Socialstyrelsen (2007) påtalat saknas behandlingsalternativ som riktar sig till kvinnor 

oavsett livssituation. Eftersom kvinnorna utsätts för en risk i vänteköerna, som 

socialsekreteraren uttrycker det, behövs det särskild kompetens i arbetet med drogberoende 

kvinnor; man behöver även utveckla ett kvinnoperspektiv i dessa frågor (Socialstyrelsen, 2007). 

Ett tecken på att ett tydligare kvinnoperspektiv behövs är att de stödboenden som finns ser olika 

ut för kvinnor och män. Socialsekreteraren berättade för oss att männen som bor på stödboendet 

som finns till för dem bor gratis, de behöver inte införskaffa möbler själva och de blir serverade 

mat. Kvinnorna däremot förväntas själva betala hyra, skaffa möbler och tillaga sin egen mat. 

Det finns så kallade “dubbletter” där två kvinnor kan dela lägenhet och då delvis få det möblerat. 

Att de traditionella könsrollerna spelar in även kring behandlingsinsatser framgår här tydligt. 

Förutsättningarna ser inte likadana ut för kvinnor och män. De krav som här ställs på kvinnorna 

begränsar deras möjligheter att få det stöd de behöver för att fortsätta vara drogfria. För kvinnor 

saknas en plats att komma till utan krav på att kunna försörja sig själv och där fokus endast 

behöver vara på att hålla sig borta från droger och/eller genomgå behandling. Samtidigt så kan 

det vara bra att tvingas betala hyra och mat eftersom man då lär sig att ta ansvar över hem och 

ekonomi. Är man tvungen att betala hyra så kanske man kommer på fötter igen genom arbete, 

praktik eller studier och skapar rutiner och struktur i vardagen. Det är dock problematiskt att 

man inte kan ha barn boende hos sig på stödboendet. Det innebär att kvinnor som har barn inte 

kan bo på stödboendet och få det stöd som erbjuds där. Det är problematiskt, inte enbart för 

kvinnor med barn som behöver stöd utifrån ett drogberoende, utan även för de kvinnor som 

behöver bo där utifrån ett skyddsbehov. Forskning visar dessutom att många gravida kvinnor 

med missbruksproblematik redan har barn sedan tidigare (Hohman et al., 2003). Enligt 

Föräldrabalken har barn rätt till umgänge med sina föräldrar om de inte bor tillsammans (SFS 

2006:458). Vi menar därför att även om barnet bor i familjehem under tiden mamman befinner 

sig i ett missbruk bör Socialtjänsten arbeta för att mamman och barnet ska kunna ha umgänge 

samt att hon så småningom ska ha vårdnaden om barnet. Att då inte ha någonstans där de kan 

vara tillsammans i en trygg miljö försvårar möjligheten till umgänge för de två. Socialstyrelsen 

(2007) menar att det måste finnas insatser till kvinnor oavsett graden av beroende eller deras 

olika familjesituationer, vilket det sällan gör. Oavsett om barnet bor i familjehem då mamman 

befinner sig i ett missbruk 
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Så efter min klient har fått barn då kan hon inte bo på stödboendet utan då måste jag ha 

henne någon annanstans och då finns det inget boende. I alla fall inte här. 

(Socialsekreterare) 

Socialsekreteraren uppgav att det finns behandling i form av öppenvård. Det är en frivillig 

alkohol- och drogbehandling som erbjuder träffar alltifrån ett samtal i veckan till fem dagar i 

veckan, fyra till fem timmar per dag. Då bor man i sitt ordinära boende och går behandlingen 

på dagarna. Socialtjänsten kan även placera personer som har ett drogberoende eller 

drogmissbruk på ett behandlingshem vilket kallas HVB-hem. Det finns inget HVB-hem som 

riktar sig till vuxna med drogproblematik i den region socialsekreteraren jobbar, utan 

placeringarna sker utanför regionen.  

 

Barnmorskorna anser inte att de har några tydliga insatser för att hjälpa en drogberoende gravid 

kvinna att bli fri sitt beroende. Om en barnmorska är orolig för en ny patient kan barnmorskan 

exempelvis boka in tätare besök med den gravida kvinnan och även längre besök. De 

barnmorskor vi intervjuade i fokusgrupp håller på att arbeta fram några riktlinjer kring patienter 

som de benämnde som sårbara eller VIP-patienter, där syftet är att göra det tryggare för 

patienter med exempelvis drogmissbruk eller psykisk ohälsa. Riktlinjerna ska finnas för att alla 

barnmorskor ska jobba enhetligt och ge samma svar till sina patienter. De vill att det ska bli en 

tydlig kommunikation kring alla som är involverade kring patienten och den blivande familjen. 

De vill också att den information som ges till kvinnan ska var så tydlig och enkel som möjligt 

så att risken för förvirring och missförstånd minskar. Det de beskrev att de ofta gör för dessa 

patienter är att boka extra långa besök så att det finns utrymme att prata och ställa frågor. De 

talade också om något som kallas LARO, vilket är en behandlingsform dit personer som 

bedöms ha förutsättningar att klara ett bra liv med hjälp av Subutex istället för att köpa illegala 

droger. De gravida som går i LARO gör regelbundna besök på sjukhuset och barnmorskorna 

försöker synka patienternas besök på LARO med besöken hos dem i syfte att underlätta för 

patienterna. Barnmorskorna menade att även fast Subutex är en mer kontrollerad medicinering 

i jämförelse med om gravida kvinnor skulle köpa illegala droger betyder inte det att Subutex är 

ofarligt och det måste man informera den blivande mamman om. Barnmorskorna vet att 

Subutex är ett preparat som kan ge skador och kan påverka den kognitiva förmågan hos fostret. 

Fostret kan ta stor skada av preparatet, speciellt under den känsliga utvecklingsperioden när 

hela centrala nervsystemet anläggs och utvecklas. 

 

Det barnmorskorna kan göra mest är alltså att ge patienten längre och/eller fler besök. 

Barnmorskorna framhöll att deras uppdrag är att se till att kvinnan har en normal och säker 

graviditet och att det är vad de ska fokusera på. De menar att yrkesverksamma som är duktiga 

på drogberoende- och missbruk har till uppgift att hjälpa drogberoende gravida kvinnor ur sitt 

beroende eftersom det är de som har insatserna som krävs. Barnmorskornas uppgift är inte 

heller att göra några drogtester, men om en gravid kvinna säger att de vill försöka sluta med 

droger ser de till att kvinnan får träffa personer som är bäst lämpade för att faktiskt hjälpa henne 

att sluta som att exempelvis koppla vidare till Socialtjänsten. 
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Behandling med ett brett fokus 

Socialsekreteraren uppgav att man, för att finna rätt behandling, ibland behöver göra 

individuella lösningar utefter varje klient samt att det ofta kan handla om tillfälligheter vid 

placeringar. Socialsekreteraren hade ett pågående ärende med en drogberoende gravid kvinna 

och beskrev det som ren tur att det öppnades en plats på ett kvinnligt behandlingshem i södra 

Sverige så att klienten kunde åka dit. Den behandling som klienten deltog i beskrevs av 

socialsekreteraren som en jättebra kvinnobehandling där de arbetar enligt tolvstegsmodellen 

och deltar i både enskilda samtal och i gruppsamtal. Behandlingshemmet hade dessutom 

aktualiserat kvinnan till en stödgrupp i specialistmödravården via sjukhuset på orten. Där fick 

hon delta i gruppsamtal tillsammans med en barnmorska och andra blivande föräldrar. I de 

gruppsamtalen pratar man, enligt socialsekreteraren, bland annat om hur man tar hand om 

barnet samt vikten av en trygg anknytning. 

 

Genom att koppla in specialistmödravården arbetades det både med klientens 

missbruksproblematik och den nya rollen som mamma samtidigt. Detta kan jämföras med den 

forskning som framhåller att det är nödvändigt att behandling som riktar sig till drogberoende 

gravida kvinnor inte endast fokuserar på drogberoendet utan även fokuserar på kvinnans roll 

som förälder (Hohman et al., 2003). Behandlingen måste dessutom ha ett fokus på barnets 

behov för att behandlingen ska få ett bra utfall (ibid.). Om den intervjuade socialsekreteraren 

endast hade fokuserat på att placera kvinnan på ett behandlingshem för att arbeta med klientens 

missbruk och inte med rollen som mamma skulle behandlingen ha mindre chans att lyckas, 

vilket kan relateras till studier som visar att kvinnor i en behandling som är utformad speciellt 

för gravida i mindre utsträckning faller tillbaka i drogmissbruk (Hohman et al., 2003). 

Socialsekreteraren berättade också att hon aktivt hade valt att exkludera pappan till barnet när 

hon ordnade behandling till kvinnan, vilket motiverades av att de inte hade varit ett par särskilt 

länge och att det viktigaste just nu var att kvinnan skulle bli drogfri eftersom graviditeten är 

begränsad och det är henne de behövde jobba med innan beräknad födsel. Fokus måste vara på 

att kvinnan skulle bli drogfri för att skapa de bästa förutsättningarna för fostret. 

Socialsekreteraren menade att efter man tryggat upp för kvinnan och fostret och kvinnan 

avklarat sin behandling skulle paret kunna återuppta deras relation. Det är svårt att avgöra i det 

här fallet om det bästa hade varit att inkludera eller exkludera pappan i behandlingsprocessen, 

men enligt forskning behöver drogberoende gravida kvinnor behandling som fokuserar på flera 

aspekter av livet och hur livssituationen ser ut (Hohman et al., 2003), vilket kan innebära olika 

insatser för olika kvinnor.  

 

När insatser finns men samtycke saknas 

Något som socialsekreteraren menar kan bli ett problem i hjälpinsatsen för drogberoende 

gravida kvinnor är att de inom Socialtjänsten betraktas som vilken annan vuxen som helst, 

vilket kan försvåra arbetet med att ge kvinnorna hjälp och behandling eftersom de kan välja att 

avstå insatser. Enligt Socialstyrelsen (2007) strävar Socialtjänsten efter att alla insatser i deras 

arbete ska ske på frivillig väg i första hand och att den som tar emot behandlingen även ska 

delta aktivt i behandlingen. Enligt den intervjuade socialsekreteraren är det inte förrän barnet 

är fött som det egentligen finns, rent juridiskt, fastän man har vetskap om att barnet finns i 
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kvinnans kropp. Så länge barnet inte är fött och det inte finns kriterier för ett omhändertagande 

enligt LVM4 behöver Socialtjänsten kvinnans medgivande om att åka på behandling (SFS 

2005:467). Socialsekreteraren anser att det är enklare att placera en kvinna på behandling innan 

barnet är fött eftersom hon då kan placeras var som helst i Sverige. Efter att barnet är fött 

behöver mer hänsyn tas till föräldraskapet och barnets behov och kvinnan bör placeras närmare 

hemkommunen. Placeringen blir därmed mer komplicerad. 

Även under intervjun med barnmorskorna kom LVM på tal och de anser att lagen behöver 

förändras så att det finns kriterier för att tvångsvårda gravida kvinnor i syfte att skydda fostret. 

De önskar en ändring i synen på när ett foster kan anses vara en juridisk person och att en gräns 

kanske skulle kunna dras när man inte längre får göra abort enligt svensk lag.  

 

Och att skillnaden är så stor, jamen att så fort bebisen har kommit ut är den en person 

men här inne [tar sig på magen] är den inte det. Och för oss som jobbar med de här, det 

är ju helt otänkbart att tänka att det här [fostret] inte ska vara en verklig person. 

(Barnmorska 1)  

 

Som nämnt ovan kan gravida kvinnor avstå från behandling eftersom de juridiskt betraktas som 

vilken annan vuxen person som helst. Ibland väljer gravida kvinnor att försöka sluta med droger 

på egen hand. Det socialsekreteraren på vuxenenheten kan göra då är att samarbeta med en 

barnhandläggare och berätta om kvinnans situation. Under tiden som kvinnan försöker bli 

drogfri på egen hand kan socialsekreteraren fortsätta motivationsarbetet med kvinnan, så att 

hon, ifall hon skulle återfalla i missbruk, känner att hon kan vända sig till socialsekreteraren för 

att få hjälp. 

 

Graviditeten som motivationsfaktor 

Socialsekreteraren uppgav att en graviditet blir en motivation för att sluta med droger och att 

vissa klarar av att sluta med droger endast genom den motivationen. En graviditet ger kvinnor 

möjlighet och extra motivation till att göra ändringar i sin livssituation. Som alla gravida 

kvinnor vill även kvinnor med ett drogberoende föda ett friskt barn, vilket är en motivation till 

att avsluta sitt bruk av droger enligt Miles et al. (2010; se även Reitan, 2011; Socialstyrelsen, 

2007). Socialsekreteraren framhöll också att det kan vara lättare att sluta använda droger under 

en graviditet ifall kvinnan har ett nätverk runt sig som kan stötta och hjälpa till.  

Det är många som inte klarar sig, alltså klarar av att bli förälder och klarar att vara nykter 

och drogfri resten. Men det är en stark motivationsfaktor, så är det. Sen är beroendet 

också starkt. Det jag mer möter är att man bryter själv och kanske att nätverket sluter 

sig runt omkring en på nåt sätt, alltså sluter upp och stöttar upp och hjälper till. Vilket 

kanske gör det lättare än om man inte har ett nätverk som sluter upp och stöttar just när 

man är gravid. (Socialsekreterare). 

 

 
4 Lag om vård av missbrukare i vissa fall 
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Samverkan 

Socialsekreteraren berättade att Sveriges kommuner och landsting (SKL) har som grund att 

kommuner och landsting ska arbeta tillsammans. Det gör man genom ett system som kallas för 

SIP5 där yrkesverksamma inom olika instanser samverkar kring en och samma klient. För att 

kunna göra det krävs samtycke från klienten. Om klienten inte samtycker är Socialtjänsten och 

sjukvården hindrade av sekretess. Något som blev tydligt efter att vi hade genomfört alla 

intervjuer var att det finns brister i samverkan mellan Socialtjänst och barnmorskor, vilket 

försvårar arbetet kring den här gruppen kvinnor.  

 

Samverkanssvårigheter 

Socialsekreteraren uppgav att hon tycker att SIP:arna fungerar sådär och att de olika 

verksamheterna sällan är beredda att gå utanför sina arbetsuppgifter för att kunna mötas 

halvvägs. Socialsekreteraren använde ordet papperskorg för att beskriva känslan av att mycket 

arbete slutligen ofta hamnar hos Socialtjänsten. Hon anser att det är på grund av bristen på 

fungerande samverkan i kombination med att Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för 

kommunmedborgarna. Hon menar att en förutsättning för att jobba tillsammans är att alla vill 

jobba tillsammans. Det är många som har en hög arbetsbelastning vilket kan försvåra 

samarbetet mellan olika professioner. Istället för att arbeta tillsammans och samtidigt med 

klientens olika problem så arbetar alla yrkesgrupper var för sig. Det leder till att man löser ett 

problem åt gången istället för att jobba med helheten kring klientens olika problem. Danemark 

och Kullberg (1999) lyfter fram att det är viktigt att det finns en gemensam utgångspunkt och 

en gemensam metod redan från start för att samverkan ska bli lyckad. Utifrån det 

socialsekreteraren berättade verkar det saknas en tydlig gemensam metod. Utgångspunkterna 

för respektive verksamhet kan dessutom se olika ut. Socialtjänst och mödravård bör alltså vid 

samverkan gemensamt bestämma hur samverkan ska ske för att den ska fungera bra oavsett 

vilka som samverkan. Socialsekreteraren uppgav nämligen också att en avgörande faktor för att 

samverkan och resultatet av det ska bli lyckat är vem det är man samverkar med.  

 

Liksom intervjupersonen från Socialtjänsten tyckte barnmorskorna att det spelar roll vem det 

är man samverkar med. De upplevde att samverkan varierar beroende på vem man har kontakt 

med och att det ibland kan fungera jättebra. 

  

Men det är ju också beroende på vem det är som jobbar på Soc [Socialtjänsten] så 

även om man fått patientens medgivande kan man känna att det är vissa saker vi inte 

får veta som påverkar vårat jobb som vi gärna vilja veta så vi inte sitter inne och tror 

en sak men liksom sanningen är något annat. (Barnmorska 3) 

  
Fler indikationer på att det saknas en gemensam metod vid samverkan är att barnmorskorna 

uppgav att de inte delges information vid samverkan som de anser att de har rätt till, trots att 

samtycke från patienten finns. På SIP:arna upplever barnmorskorna att samverkan fungerar 

bra men att de sen utesluts från information som kan vara viktig att veta om deras patient. 

 
5 Samordnad individuell planering 
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Barnmorskorna efterlyste fler SIP:ar och att Socialtjänsten skulle tillkalla det oftare. Vi upp-

levde en frustration hos barnmorskorna som arbetade på sjukhuset på grund av att de ansåg att 

de inte delges information från Socialtjänsten som är av betydelse för dem, trots att patienten 

har givit sitt samtycke. Här blir det tydligt att en av de svårigheter som Danemark och Kull-

berg (1999) skriver om spelar in, nämligen skillnader i praxis för tystnadsplikt som finns inom 

de olika organisationerna. Det är intressant att det blir en svårighet i samverkan eftersom det 

finns samtycke från klienten som de ska samverka kring. Vi anser att om samtycke från pati-

enten finns bör samverkan ske för att denne ska få bästa möjliga stöd. Båda yrkesgrupperna 

ansåg att det spelar stor roll vem inom Socialtjänsten eller mödravården det är man ska sam-

verka med. Att det är så avgörande vem personen man ska samverka med innebär att skydds-

nätet kring drogberoende gravida kvinnor  blir skört. Det är tydligt att det saknas en gemen-

sam metod i samverkan mellan Socialtjänst och mödravård. Att samverkan kring klienter inte 

fungerar innebär att klienterna inte får det enhetliga stöd de behöver för att kunna bli drogfria 

och ha en välfungerande vardag. 

 

Barnmorskorna sa att de ibland kan uppleva att Socialtjänsten får kännedom om de här 

kvinnorna långt före dem och de känner en frustration över att Socialtjänsten inte informerat 

dem om dessa kvinnor. Samtidigt har Socialtjänsten inte skyldighet att informera mödravården 

om vårdbehovet hos gravida kvinnor, eftersom mödravård är frivilligt och Socialtjänsten 

hindras av sekretess. Det Socialtjänsten kan göra är att motivera den gravida kvinnan till att 

skriva in sig hos mödravårdscentralen. 

 

En positiv upplevelse av samverkan 

En av de intervjuade barnmorskorna beskrev dock en annan bild av samverkan. Denna 

barnmorska arbetar på en familjecentral där mödravård, barnavårdscentral, öppen förskola samt 

Socialtjänsten finns under samma tak. Till skillnad från de övriga barnmorskorna som 

intervjuats upplever den här barnmorskan att hon har en enkel och snabb väg in till 

Socialtjänsten och att samverkan fungerar bra tack vare att de yrkesverksamma känner till 

varandra. Här, där samverkan mellan yrkesgrupperna fungerar bättre och sker kontinuerligt, 

arbetar de nära varandra. Forskning visar att en faktor som försvårar samverkan är samordning 

av myndigheternas lokaler (Danemark & Kullberg, 1999). Kan det alltså vara så att mödravård 

och Socialtjänst behöver komma närmre varandra rent fysiskt för att samverkan ska förbättras? 

Även om det handlar om olika yrkesgrupper skulle det kunna leda till en bättre kollegial 

gemenskap dem emellan. Genom en förbättrad kollegial gemenskap och att man ser varandra 

som kollegor skulle det kunna innebära att yrkesgrupperna får bättre kunskap om varandras 

arbete. Med en bättre kunskap om hur den andre jobbar skulle det även kunna leda till att stigmat 

kring Socialtjänsten minskar.  

 

Barnmorskors ambivalens till orosanmälan 

Barnmorskorna upplever att Socialtjänsten idag är förknippat med något negativt hos många 

människor och anser att det saknas vägar in i Socialtjänsten. De menar att benämningen 

orosanmälan har en negativ klang och är skrämmande för många. Barnmorskorna är därför 

oroliga att en orosanmälan kan förstöra relationen med patienterna. En av barnmorskorna 
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upplever att hon, i kontakten med personer som arbetar på Socialtjänsten, ibland kan mötas av 

frågan om hon vill inkomma med en orosanmälan när hon egentligen inte alls vill göra det utan 

bara kommunicera kring patienten och få råd om vad hon bör göra. Barnmorskorna upplever 

att de ofta vet mindre än vad socialsekreteraren gör (ifall patienten redan har en kontakt på 

Socialtjänsten) och att man först vill bilda sig en uppfattning om sin patient innan en 

orosanmälan görs.  

 

Problemet kan vara att det finns de som känner till det här begreppet orosanmälan så att 

det är liksom målat fan på väggen om man säger det ordet tyvärr. (Barnmorska 3) 

 

För att göra begreppet orosanmälan mindre skrämmande för de drogberoende gravida kvinnor 

de möter berättade barnmorskorna att de arbetar, som med alla andra, med att bygga förtroende 

och skapa en stark relation till patienten. I de fall där de anser att en orosanmälan är nödvändig 

menar de att man behöver ha bra kommunikation med patienten. En barnmorska beskrev hur 

hon brukar förklara för patienten om varför hon vill göra en orosanmälan: 

 

När det är så att man använder droger och att man har ett pågående missbruk under en 

graviditet, har vi som rutin att ta kontakt med de på kommunen, oftast så säger jag inte 

soc utan jag pratar om de på kommunen, och det är för att se till så att ni ska få en så bra 

start som möjligt, att ni ska få den hjälpen ni är berättigad att få när ni väntar barn och 

även efteråt. Men för att ni ska få den hjälpen behöver vi ta kontakt och för att ta kontakt 

med de här personerna så krävs det att jag skriver en orosanmälan, det låter stort men 

det är liksom enda ingången för det här. (Barnmorska 1) 

 

Barnmorskan menade att man måste vara ärlig med att man tänker kontakta Socialtjänsten. Att 

man berättar anledningen till att man gör det och vad det handlar om leder till att det oftast går 

lättare att få med kvinnan eller paret istället för att bara göra en orosanmälan utan att de vet om 

det. Barnmorskan menade att det i vissa fall kan det till och med vara en lättnad för kvinnan att 

det blir ett stort stöd kring henne och att någon hjälper till att reda ut en jobbig situation.  

 

Barnmorskorna lyfte även fram att många av de gravida kvinnorna med drogmissbruk som de 

hade mött upplevde att de hade blivit svikna av samhället och olika myndigheter. 

Barnmorskorna är därför extra måna om att inte bränna förtroendet till mödravården eftersom 

det är en så viktig del under en graviditet. En barnmorska anser att det är svårt att avgöra om en 

orosanmälan till Socialtjänsten är nödvändig bland de par som hon vet använt droger förut, men 

som idag säger att de är drogfria. Par som uppger att de har slutat använda droger har inte heller, 

enligt barnmorskan, någon kontakt med beroendeenheten och går inte på några kontroller. 

Barnmorskan var ambivalent huruvida en orosanmälan till Socialtjänsten behöver göras i de 

fallen, eftersom barnmorskorna inte gör några rutinmässiga drogtester.  

 

Åh jag vet inte, kanske man skulle göra det [orosanmälningar] med de som har.. men 

det handlar ju också om att ha det här förtroendet också att många har ju erfarenheter, 

att de är svikna i olika sammanhang och tappar vi liksom den relationen som 
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barnmorska, man vill ju helst inte bli det där svarta fåret och att man tappar dem eller 

att de inte kommer. (Barnmorska 3)  

 

Barnmorskorna berättade om en gång när de i arbetet kring en patient, hade fått 

rekommendationen från Socialtjänsten själva att det bästa vore att inte göra en orosanmälan på 

grund av att relationen med patienten i så fall skulle förstöras. Barnmorskorna förmodade att 

Socialtjänsten hade så pass god kännedom om klienten att de visste att detta var det bästa 

tillvägagångssättet i ärendet. Socialtjänsten menade enligt barnmorskorna att det var viktigt att 

förtroendet för mödravården kvarstod så att klinten skulle känna att det var en trygg plats och 

därmed fortsätta komma på kontroller. Genom en god kommunikation mellan Socialtjänsten 

och mödravården kunde de tillsammans säkra upp en god vård för kvinnan och fostret, vilket 

är viktigt för att försöka förhindra att fostret tar ännu mer skada (Andrews och Pattersson, 

1995), utan att riskera att kvinnan tappade förtroendet för barnmorskan och slutade komma på 

besök. Det är ett gott exempel på hur barnmorska och Socialtjänst kan kommunicera med 

varandra för att få det bästa resultatet av en situation.  

 

Brist på resurser 

 

Vi har typ ingenting [i kommunen]. Eller jo, det har vi men alldeles för lite. Vi har 

väldigt mycket för lite. (Socialsekreterare) 

 

Något som blev tydligt vid intervjun med socialsekreteraren är att det är brist på resurser. 

Socialsekreteraren gav även uttryck för att de insatser som finns inte är nog flexibla och 

anpassningsbara till personer som har barn. Enligt forskningen som lyftes fram i 

kunskapsöversikten av Huang och Reid (2006) är den bästa typen av behandling 

familjecentrerad och fokuserar på kvinnans roll som förälder och inte endast på missbruket. 

Den typen av behandling finns, enligt socialsekreteraren, inte i Sverige.  

 

Socialsekreteraren anser att man som anställd inom Socialtjänsten kan hamna i en svår 

arbetssituation ifall man ser behov hos en klient som man inte kan uppfylla fullt ut. Det är 

problematiskt att det inte finns fler vårdalternativ närmre klienternas hem eftersom 

familjemedlemmar tvingas vara långt ifrån varandra, men också med tanke på att personer i 

behandling på annan ort inte får möjlighet att förknippa sin hemmamiljö med drogfrihet. Bristen 

på platser på stödboenden leder till att övergången (utslussningen) av personer som varit eller 

genomgår behandling uteblir och således blir det svårare att hålla sig drogfri. Enligt 

socialsekreteraren finns det vissa svårigheter också med att ha placeringar på behandlingshem 

långt bort, speciellt med tanke på utslussningen. På behandlingshemmet lever personen i en 

slags “behandlingsbubbla” och vid utskrivning kommer de tillbaka hem, en plats som för dem 

förknippas med droger och ångest. Även på platser där det finns stödboenden är antalet platser 

inte tillräckliga.  

 

Det läggs ned lite överallt så det är inte jättelätt att jobba och då blir det ju de här externa 

placeringarna som kanske blir väldigt, väldigt långt bort. (Socialsekreterare) 
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Det går heller inte att bara skriva in en person på behandling menar socialsekreteraren. Det 

finns olika faktorer som Socialtjänsten behöver ta hänsyn till. För det första måste det finnas 

någonstans att skrivas in. För det andra kan det hända att behandlingshemmen är fulla och för 

det tredje så kan det hända att det inte finns det något behandlingshem som passar för just den 

personen. Om kvinnan redan har barn blir placeringen mycket svårare. Barnet kan vara placerat 

i fosterfamilj på grund av mammans missbruk och då blir en placering på ett behandlingshem 

på andra sidan Sverige mer komplicerat eftersom det finns ett barn att ta hänsyn till och att 

Socialtjänsten arbetar för att mor och barn ska kunna ha umgänge. 

Socialsekreteraren berättade att analysenheten för narkotikaprovning i regionen just nu håller 

på att avvecklas vilket hon anser är väldigt negativt. Till denna enhet går personer på urinprov 

för att uppvisa drogfrihet. Socialsekreteraren förklarade att det är viktigt att kunna uppvisa 

drogfrihet, både för föräldrar som ska ha umgänge med sina barn samt att det kan fungera som 

en motivationsfaktor eller ursäkt för att inte ta droger. Socialsekreteraren menar att om man 

umgås i drogkretsar och vännerna försöker få en att ta droger kan personen i fråga använda 

morgondagens urinprov som ursäkt till att låta bli och därför accepterar vännerna ett nej istället 

för att fortsätta pressa personen till att ta droger. 

Avslutning 

 

Slutsatser 

Varken Socialtjänst eller mödravård arbetar med uppsökande verksamhet för att upptäcka 

gravida kvinnor med ett drogberoende. Socialtjänsten upptäcker ett drogberoende hos gravida 

genom antingen orosanmälningar eller att den enskilde självmant söker hjälp. Inom 

mödravården upplever barnmorskorna att de gravida kvinnorna oftast är ärliga med sitt 

drogberoende och barnmorskorna använder även frågeformulär vid inskrivningsbesöket för att 

tidigt upptäcka drogberoende.  

 

De flesta gravida kvinnor som får insatser via Socialtjänsten och/eller mödravården är oftast 

motiverade till att avsluta sitt bruk av droger. Både tidigare forskning och vår studie visar på 

att graviditeten i sig är en stor motivationsfaktor till att avsluta sitt bruk av droger. Många 

kvinnor som kommer till mödravården och Socialtjänsten bär på mycket skuld och skam. 

Socialsekreterarnas och barnmorskornas jobb är då att skapa en trygg relation till kvinnorna 

och motivera dem till att ta emot behandling för sitt drogberoende. Socialsekreterarnas jobb blir 

även att motivera kvinnorna till att bibehålla drogfrihet. 

 

De insatser som fungerar inom Socialtjänsten är att kvinnorna får en behandling som fokuserar 

på drogberoendet och att förbereda kvinnorna inför rollen som mamma. Behandlingsformer för 

att uppfylla de här kraven saknas och behandling behöver istället pusslas ihop från olika 

verksamheter. Kvinnorna behöver även få en god efterbehandling för att anpassa sig till en 

vardag utan droger. Resurser för att tillgodose en god efterbehandling saknas i stor utsträckning. 

Barnmorskornas insatser är inriktade på fostrets och den gravida kvinnans välmående. De har 

även samtal med de blivande föräldrarna om frågor som rör livsstil, familjeliv och övriga 

funderingar som föräldrarna kan ha.  
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Studien visar att det finns brister i samverkan mellan Socialtjänst och mödravård. Barnmorskor 

inom mödravård saknar kunskap om Socialtjänstens arbete. Okunskapen kring Socialtjänstens 

arbete i kombination med stigmat som finns kring Socialtjänsten medför att barnmorskor kan 

känna tveksamhet inför hur de ska gå tillväga för att koppla in Socialtjänsten och samtidigt ha 

en fortsatt bra relation till sin klient. 

Diskussion 

Att det brister i samverkan mellan Socialtjänsten och mödravården i ärenden kring gravida 

kvinnor som befinner sig i ett drogberoende försvårar arbetet och försvagar skyddsnätet för den 

här gruppen av gravida kvinnor. Danemark och Kullberg (1999) skriver att organisatoriska och 

resursmässiga förutsättningar är faktorer som påverkar samverkan. Vi tänker att Socialtjänsten 

och mödravårdens organisatoriska och resursmässiga förutsättningar ser olika ut, delvis 

beroende på att deras respektive ansvarsområden gentemot befolkningen är så olika. 

Mödravårdens arbete är rutinmässigt och inbegriper inte så många insatser. Mödravården 

fokuserar på moder, foster och familj. Socialtjänstens arbete är brett och väldigt 

individanpassat. Myndigheten har därtill det yttersta ansvaret att se till att invånarna har en 

skälig levnadssituation. De två verksamheterna är som sagt helt olika varandra och resurserna 

ser olika ut. Socialtjänstens arbete kräver mer varierade resurser dels eftersom de har ett bredare 

arbetsområde, dels eftersom människor söker sig dit med problematik av olika slag och i olika 

kombinationer. Vi menar att det faktum att verksamheterna är så olika i grunden och att de har 

så olika arbetssätt försvårar samverkan. Är det därtill brist på resurser och insatser kan 

frustration uppstå från båda verksamheters håll. 

Det saknas kunskap om hur Socialtjänsten arbetar vilket försvårar barnmorskors arbete med att 

motivera gravida kvinnor med ett drogberoende till att söka insatser via Socialtjänsten, eftersom 

barnmorskorna inte riktigt vet vad det är de uppmanar patienten till. En del av den rädsla som 

finns för Socialtjänsten skulle förmodligen kunna arbetas bort dels om barnmorskor fick större 

kunskap om Socialtjänstens insatser och arbetssätt, dels genom en bättre samverkan 

mödravårdscentral och Socialtjänst emellan. En annan anledning till att samverkan brister 

mellan Socialtjänst och mödravård är för att de inte samverkar med varandra på daglig basis. 

Därmed är det inte konstigt att frustration uppstår. De känner inte varandra och de vet inte hur 

den andre arbetar. För att kunna samverka bra mellan olika professioner krävs det även där att 

man har tillit till varandra. För att samverkan ska bli så bra som möjligt krävs det tydlighet kring 

vad varje person ska göra. Samverkan fungerar inte genom att bara säga att “nu ska vi 

samverka”. 

Brist på resurser och tillgängliga insatser, både för drogberoende personer i allmänhet och för 

gravida drogberoende kvinnor i synnerhet leder till att drogberoende gravida kvinnor inte får 

det stöd de behöver för att komma ur sitt beroende samt för att stärka upp deras roll som 

föräldrar. Utöver bristande resurser och insatser samt svårigheter med samverkan framkommer 

det att tillit och relationen mellan klienten, barnmorskor och socialsekreterare är oerhört viktig 

i arbetet med den här gruppen klienter. Här visar vår studie på att det viktiga vid upptäckten av 

att en gravid kvinna befinner sig i ett drogberoende är att bemöta henne med respekt, att lyssna 

och bygga en bra relation till henne. Men tillit skapas inte endast genom att lyssna på sin klient 
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och ha ett öppet samtalsklimat, utan det finns mycket som kan försvåra och förenkla 

relationsbyggandet till en klient. Ett öppet förhållningssätt och god kommunikation är dock 

ytterst viktigt som intervjupersonerna betonade. Ett öppet förhållningssätt är av stor relevans 

eftersom gravida kvinnor överlag, inte enbart de som använder droger, behöver anpassa sig 

efter samhällets normer under sin graviditet för att inte bli stigmatiserade på olika sätt. Överallt, 

både ute i samhället och på sociala medier, möts gravida kvinnor av olika förväntningar på dem. 

Att professionella verkligen bemöter sina klienter på ett öppet sätt är väldigt viktigt för att 

klienten ska känna sig trygg med att berätta vad som helst för sin barnmorska eller 

socialsekreterare.    

Att det råder brist på behandlingshem som riktar sig specifikt till gravida är å ena sidan förstå-

elig. Behovet av sådana behandlingshem är inte så pass stort så det skulle mest troligt inte vara 

lönsamt att bedriva. Å andra sidan kan behandling som är anpassad specifikt för gravida kvin-

nor, enligt forskning (Hohman et al., 2003; Huang & Reid, 2006), ge störst chanser för att kvin-

nor ska klara av att fortsätta vara drogfria efter behandlingen.  

Metoddiskussion 

Det var väldigt svårt att hitta intervjupersoner som kunde delta i studien. När vi kontaktade 

mödravårdscentraler och Socialtjänsten i olika städer möttes vi ofta av svaret att man inte hade 

tillräckligt med erfarenhet kring ämnet. När vi ringde runt för att hitta intervjupersoner påstod 

en person på en mödravårdscentral att den här problematiken inte ens finns i Västerbotten just 

nu, vilket vi vet inte stämmer eftersom vi har intervjuat en socialsekreterare med ett pågående 

ärende. Vad beror det på att en yrkesverksam påstår att det inte finns någon gravid kvinna i 

Västerbotten som är beroende av droger just nu? Att en yrkesverksam gör ett sådant uttalande 

tyder på att det finns en tendens att blunda för problematiken eller att man inte arbetar på ett 

sätt som gör att man ser den. Är stigmat kring gruppen gravida missbrukande kvinnor så utbredd 

att instanser i samhällets skyddsnät backar från att tackla problematiken? Eller 

blir yrkesverksamma avskräckta från att vilja delta i intervjuer för att man inte har fungerande 

rutiner vad gäller att bemöta och hantera drogberoende gravida kvinnor? Oavsett så är det ett 

stort problem att gravida kvinnor som använder droger under sin graviditet inte 

uppmärksammas, för de finns, även om många går under sjukvårdens- och myndigheternas 

radar antingen av egen vilja eller på grund av brister i arbetssätten. Det är problematiskt 

eftersom den här gruppen behöver lyftas fram för att kunna ges rätt stöd i rätt tid. 

 

Fortsatta studier 

Förslag till fortsatta studier är att undersöka hur olika kommuner i Sverige arbetar med den här 

problematiken, hur det varierar beroende på storlek på kommun och vad kommunerna har för 

erfarenheter. Andra förslaget är en studie kring kvinnornas egna berättelser, vad ett gott 

bemötande är och har för betydelse, vilken behandlingsform de fått och om de önskar att något 

gjorts annorlunda. Tredje förslaget är att undersöka hur riktlinjer för och samverkan mellan 

socialtjänst och mödravård kan förtydligas för att underlätta samverkan mellan de olika 

professionerna? Hur ska man arbeta för att det ska bli bäst för kvinnan?  
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