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Sammanfattning 

Forskning har visat på att alkoholkonsumtionen i Sverige har ökat och är idag en del av vår 

kultur. I den nya generationen av fertila kvinnor, främst i åldersgruppen 26-36 år, konsumeras 

det mer alkohol idag än förut. I denna ålder blir också de flesta kvinnor gravida och får barn. 

Det har i undersökningar framkommit att det finns kvinnor som dricker alkohol under 

graviditeten trots att det visat sig att det är skadligt för fostret. Därför är både de nationella 

och internationella riktlinjerna att kvinnor helt ska avstå alkohol under graviditeten. I Sverige 

föds trots detta upp till 400 barn varje år med grava alkoholskador vilket förutom fysiska och 

psykiska olägenheter för barnet också innebär stora kostnader för samhället. Samverkan 

mellan olika aktörer, främst mödravårdscentralen och socialtjänsten, anses vara den mest 

centrala delen i att ge optimal hjälp och stöd till den gravida kvinnan som dricker alkohol. 

Dock har aktuell forskning visat att denna samverkan många gånger brister. Syftet med denna 

studie var därför att undersöka hur socialsekreterare och barnmorskor själva upplever att 

samverkan dem emellan fungerar i arbetet med att hjälp och stödja kvinnor som dricker 

alkohol under graviditeten, samt om och i så fall hur dessa kvinnor fångas upp. För att besvara 

syftet genomfördes två intervjuer, med en socialsekreterare och en barnmorska. Studiens 

resultat visar på att samverkan mellan mödravårdscentralen och socialtjänsten är idag 

nästintill obefintlig, det finns inte heller någon tydlig struktur och riktlinje kring hur arbetet 

med dessa kvinnor ska gå till.  
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INLEDNING 
 

När det gäller graviditet och alkohol så rekommenderas kvinnor idag både nationellt och 

internationellt att helt avstå alkohol under graviditeten. Detta eftersom det inte finns någon 

bevisad mängd alkohol som är ofarlig för fostret. (http://www.socialstyrelsen.se/ 

missbrukochberoende/missbrukundergraviditeten). För cirka 30 år sedan identifierades 

diagnosen Fetalt Alkoholsyndrom (FAS) för första gången. Omfattande forskning har sedan 

dess stärkt kunskapen om att människofoster som exponeras för alkohol under graviditeten 

löper risk att skadas och kan komma att utveckla FAS (FHI, 2009). Sedan slutet av 60-talet, 

då de första vetenskapliga artiklarna publicerades om alkoholrelaterade fosterskador, har 

kunskaperna inom fältet bruk/missbruk under graviditeten vuxit lavinartat (Leissner & Hedin, 

2002). Barn med FAS kan lida av ett flertal olika psykiska och fysiska avvikelser som 

individen får leva med resten av sitt liv. Även sekundära svårigheter, som exempelvis  

kriminalitet och problem att klara av skolan kan härledas till FAS (FHI, 2009). 

 

Studier har visat på att fostret kan ta skada även av en mindre mängd alkohol, därför är det 

viktigt att uppnå en alkoholfri graviditet. För att uppnå en alkoholfri graviditet krävs att 

insatser genomförs så tidigt som möjligt. Men det har visat sig att den vård som erbjuds till 

kvinnor som under graviditeten dricker alkohol inte är tillräcklig och att de i de flesta fall får 

vård sent i graviditeten. Framför allt har det visats finnas brister när det gäller både samarbete, 

specialiserade resurser, långsiktighet i arbetet samt kunskap när det gäller gravida kvinnor 

som dricker alkohol. Det finns också stor regional och lokal variation på vilken vård dessa 

kvinnor har att tillgå (Socialstyrelsen, 2007a). I och med att mödrahälsovården träffar så gott 

som alla gravida kvinnor är de en naturlig aktör när det gäller att fånga upp och hjälpa de 

kvinnor som ännu inte har fått några negativa konsekvenser av alkoholintag under sin 

graviditet. En av de andra naturliga aktörerna för att hjälpa gravida kvinnor med 

alkoholmissbruk är socialnämnden och dess socialtjänst, då en av socialnämndens främsta 

ansvar är just att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra 

beroendeframkallande medel. Socialnämnden ska också sprida kunskap och ge information 

om skadeverkningar av missbruk och om vilka hjälpmöjligheter som finns till myndigheter, 

grupper och enskilda personer (Socialstyrelsen, 2007a).  När det gäller samarbete är det 

främst mellan mödrahälsovården och socialtjänsten som bristerna finns, trots att dessa två 

aktörer är de som är de viktigaste för den gravida kvinnan med ett alkoholmissbruk (SOU, 

2005 & Socialstyrelsen, 2007a). 

 

Grunden för att samverkan ska fungera är att det finns styrning, struktur och en samsyn 

aktörerna emellan. När missbruket är komplicerat och innefattar psykosociala problem och 

psykisk/fysisk ohälsa är det nödvändigt med särskilda insatser i samverkan mellan sjukvård 

och socialtjänst (Lessiner & Hedin, 2002). Enligt 6 § förvaltningslagen så har myndigheter en 

allmänt lagstadgad skyldighet att samverka med varandra, i synnerhet när det gäller frågor 

som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. Samverkan när det gäller dessa barn 

regleras till exempel i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Socialtjänsten har det 

yttersta ansvaret för att barn och unga som far illa får stöd och skydd, och för att fullfölja detta 

ansvar krävs det att anmälnings- och uppgiftsskyldigheten fungerar. Men skyldigheten att 

anmäla eller lämna uppgifter till socialnämnden enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen omfattar 

dock inte ofödda barn. Men det går att utläsa i 25 kap. 12 § sista stycket i offentlighets- och 

sekretesslagen att sekretessen inte hindrar att uppgifter om en gravid kvinna lämnas från en 

socialtjänst eller hälso- och sjukvårdsmyndighet till en annan liknande myndighet ifall det 

behövs för att skydda det väntade barnet. 
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Problemformulering 
 

Trots att samverkan runt gravida kvinnor med missbruksproblematik alltså ska vara en central 

del för att dessa kvinnor ska kunna få optimalt stöd och hjälp så verkar det finnas en hel del 

brister och okunskap hos de berörda professionerna, inte minst när det gäller just samverkan 

mellan mödravårdscentralen (barnmorskor) och socialtjänsten (socialsekreterare). Detta trots 

att samverkan framstår, enligt aktuell forskning, som en viktig faktor för att, förutom att 

hjälpa kvinnorna, även förhindra att barn föds med skador på grund av moderns intag av  

alkohol under graviditeten. 

 

 

Syfte och frågeställningar 

Mot bakgrund av detta vill vi med denna uppsats undersöka hur socialsekreterare och 

barnmorskor själva upplever att samverkan dem emellan fungerar i arbetet med att upptäcka, 

stödja och hjälpa kvinnor som dricker alkohol under sin graviditet. 

 

För att besvara ovanstående syfte har tre frågeställningar formulerats; 

- Vilka resurser finns att tillgå för kvinnor som under sin graviditet dricker alkohol? 

- Finns det utarbetade riktlinjer och struktur för hur mödravårdscentralen respektive 

socialtjänsten ska upptäcka och hjälpa dessa kvinnor? 

- Hur fungerar samverkan mellan socialtjänst och mödravård i dessa fall? 
 

Avgränsningar 
 

De avgränsningar som vi har valt att göra i denna studie är för det första att vi endast 

fokuserar på den gravida kvinnan och inte till exempel på hur hennes familj får hjälp och stöd. 

Ytterligare avgränsning utifrån detta är att vi intervjuat de som arbetar med dessa kvinnor, 

och vi har därmed inte intervjuat de gravida kvinnorna själva. Vi har även valt att bara 

fokusera på alkoholbruk, och inte andra beroendeframkallande medel då alkohol är en socialt 

accepterad del av vår kultur i Sverige. Slutligen har vi också valt att fokusera på kvinnor som 

dricker alkohol under sin graviditet oavsett vilken mängd hon dricker, eftersom det saknas 

evidens för någon säker gräns för riskfri alkoholkonsumtion under graviditet. 

 

 

Precisering av begrepp 
 

Det är svårt att exakt precisera vad ett riskbruk eller missbruk av alkohol är. Detta eftersom 

det är väldigt individuellt och man måste se på individens hela livssituation. Kort kan man 

ändå konstatera att ett missbruk föreligger när ens drickande ger konsekvenser, både för sig 

själv, anhöriga eller exempelvis för sitt arbete. Men de två begreppen riskbruk och missbruk 

får ofta en annan innebörd hos gravida kvinnor än för kvinnor generellt. Detta för att 

alkoholkonsumtion hos gravida oberoende av omfattning ses som risk- eller missbruk, detta 

med hänsyn till riskerna för fostret (Socialstyrelsen, 2007b). Eftersom det i vissa avsnitt i 

uppsatsen används ord som ”mödravårdscentral” och ibland ”barnmorska” vill vi också 

precisera att dessa två begrepp har samma innebörd, då professionen barnmorska oftast är 

verksam vid en mödravårdscentral. 
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Redovisning av sökmotorer, sökord m.m 
 

Litteratur till vårt ämne inhämtades främst från Umeå Universitetsbiblioteks sökmotor Album. 

Sökord som användes var: alkohol + Sverige, kvinnor + alkohol, graviditet, graviditet + 

alkohol. Databasen SocINDEX användes främst för inhämtande av internationella artiklar. 

Sökord som användes här var: alcohol + pregnancy, women + alcohol. 

 

Även myndigheten Socialstyrelsens hemsida (www.socialstyrelsen.se) nyttjades för att hitta 

relevanta och aktuella rapporter kring ämnet graviditet och missbruk. Sökord på denna 

hemsida var även här: alkohol + Sverige, kvinnor + alkohol, graviditet, graviditet + alkohol. 

Av de slutliga träffarna som vi fick fram gjordes ett avgränsat urval av vilka vetenskapliga 

artiklar och vilken litteratur som vi ansåg lämpliga att använda oss av i studien. I första hand 

gjordes detta urval till stor del grundat på litteraturens utgivningsår och relevans till det 

studerade ämnet. 
 

 

KUNSKAPSÖVERSIKT 
 

I detta kapitel kommer tidigare forskning, både nationell och internationell, att presenteras. 

Först kommer alkoholkulturen i Sverige att beskrivas för att sedan gå in mer på hur kvinnors 

alkoholbruk ser ut idag. Slutligen läggs fokus på gravida kvinnor som dricker alkohol och hur 

arbetet med dessa kvinnor ser ut. 

 

Att dricka alkohol är en del av vår kultur i Sverige, undersökningar har visat att cirka 90 

procent av den svenska befolkningen dricker alkohol i någon grad (Socialstyrelsen, 2007a). 

Under många årtionden har dock alkoholkonsumtionen i Sverige även inneburit stora 

medicinska och sociala problem och utgör ett stort hot mot den svenska folkhälsan (Statens 

offentliga utredningar [SOU], 2005). Det finns nämligen ett väldokumenterat samband mellan 

alkohol och olika typer av skador. Alkohol kan förklara 40 procent av den globala 

sjukdomsbördan av skador, vilket innebär att om ingen drack alkohol skulle 40 procent av 

sjukdomsbördan för alla skador försvinna. Enligt en svensk liknande analys ligger alkoholen 

bakom 35 procent av männens orsaker till olyckor, skador och våld och 26 procent av 

kvinnornas (Socialstyrelsen, 2009a). I nyligen gjorda undersökningar med svenskars 

självrapporterade uppgifter från socialstyrelsen framkom det att alkoholkonsumtionen har 

ökat sedan början av 1990-talet, även försäljningsstatistiken visar att alkoholkonsumtionen 

ökar. Den totala konsumtionen ökade från att år 1996 ligga på 8,0 liter per person till att år 

2006 ligga på 9,7 liter per person (a.a). I ytterligare en undersökning gjord av statens 

folkhälsoinstitut år 2010 framkom det att den registrerade försäljningen av ren alkohol, 

uttryckt i liter och per invånare 15 år och äldre, ligger på en hög nivå historiskt sett. 

Alkoholförsäljningen i Sverige har inte legat på liknande nivåer sedan slutet av 1970-talet 

(Statens folkhälsoinstitut [FHI], 2012). Den största gruppen riskkonsumenter av alkohol är 

unga i åldrarna 18-29 år, där 25 procent av dessa är kvinnor. I den nya generationen av fertila 

kvinnor lever många ett aktivt och utåtriktat liv, i vilket det också ingår att konsumera alkohol 

(Leissner & Hedin, 2002). Enligt en rapport som socialstyrelsen gjort framkom det att kvinnor 

i åldersgruppen 26-36 år dricker mycket mer nu än tidigare, i denna åldersgrupp blir också de 

flesta kvinnor gravida och får barn (Socialstyrelsen, 2007a). Man kan i en rapport från FHI 

(2009) läsa att alkoholkonsumtionen har ökat successivt även bland kvinnor i resten av 

västvärlden. Mellan åren 1997 och 2002 ökade också antalet kvinnor som vårdades inom 

slutenvården med somatisk alkoholdiagnos som huvuddiagnos med 25 procent (SOU, 2005). 
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Den svenska alkoholpolitikens mål är idag att minska alkoholens medicinska och sociala 

skadeverkningar och därmed främja folkhälsan. Ett av de viktigaste instrumenten för detta 

anser man är att öka befolkningens kunskap om alkoholens negativa och eventuella positiva 

effekter (Socialstyrelsen, 2009a). Ett delmål inom alkoholpolitiken är att barn inte ska behöva 

födas med skador som uppkommit till följd av att modern har brukat alkohol under 

graviditeten. Kvinnor rekommenderas därför att vara helt alkoholfria under graviditeten då det 

inte finns någon bevisad ofarlig mängd för fostret under en graviditet. Dock finns det kvinnor 

som inte känner till riskerna för fostret och kvinnor som känner till, men som struntar i eller 

tar för lätt på riskerna för fostret på grund av otillräcklig kunskap (Socialstyrelsen, 2007a). I 

en undersökning gjord bland gravida kvinnor i Västerbotten visade det sig att 6 procent av de 

deltagande kvinnorna fortsatte att dricka alkohol under sin graviditet (Isaksson & Westberg, 

2004). Andra skandinaviska studier har också visat på att många kvinnor har ett riskfullt 

alkoholintag under sin graviditet. Exempelvis så visade en dansk studie att 40 procent av de 

gravida kvinnorna i undersökningen hade perioder med ”binge-drinking”, vilket innebär att de 

hade druckit mer än 5 glas per tillfälle. Just ”Binge-drinking” anses vara speciellt farligt för 

fostret. En svensk studie på samma område fann att 87 procent av de gravida kvinnorna i 

undersökningen hade druckit alkohol under den första trimestern, vilket är den första 

tredjedelen av graviditeten och även den period som är mest kritisk för embryot (Sosial- og 

helsedirektoratet, 2005). Andra nyligen gjorda undersökningar i flera europeiska länder visade 

även dem på oroande höga siffror för alkoholkonsumtion under graviditeten, där bland annat 

Sverige hade en siffra på 17 procent i Stockholmsregionen år 2003 (FHI, 2009). 

 

Allt sedan diagnosen Fetalt Alkoholsyndrom (FAS) identifierades har ett flertal studier visat 

på och stärkt kunskaperna om alkoholrelaterade fosterskador. Forskare kan numera konstatera 

att människofoster som exponeras för alkohol under graviditeten löper risk att skadas och kan 

komma att utveckla FAS (FHI, 2009 & Leissner & Hedin, 2002). Barn med FAS kan lida av 

ett flertal olika psykiska avvikelser, som exempelvis brister i uppmärksamhet med oförmåga 

att vidmakthålla uppmärksamhet och fokusera uppmärksamhet, bristande kognitiv flexibilitet, 

svårigheter att planera, inlärningssvårigheter, svårigheter att lagra nya minnen, lägre IQ, 

svårigheter i matematik, verbala svårigheter och svårigheter i socialt samspel. Förutom 

psykiska avvikelser finns det också risk för fysiska avvikelser som exempelvis är dessa 

individer ofta, men inte alltid, småväxta med smal kroppsbyggnad och litet huvud, de kan 

också många gånger lida av fysiska missbildningar som ögonskador samt mindre skador på 

skelett och inre organ, till exempel hjärtat. Även sekundära svårigheter som problem med 

kriminalitet, sexuella problem, skolsvårigheter, problem med alkohol och droger och problem 

med mental hälsa som exempelvis depression och ångest kan härledas till FAS (FHI, 2009). 

Agneta Östling (Leissner & Hedin, 2002) skriver även hon om att ett alkoholskadat barn löper 

stor risk att utveckla problem i skolan, i utbildnings- och arbetssituationer och i övriga sociala 

sammanhang. Enligt en amerikansk studie (Calac, Chambers, Clapp, Gorman & Montag, 

2012) så anses FAS vara en stor orsak till utvecklingsstörning i USA och mest troligt i hela 

världen, detta samtidigt som FAS anses vara lätt att förebygga. Vidare visar även denna studie 

på att utvecklingen av FAS kan förhindras genom att helt avstå alkohol under graviditeten. 

Man vet från tidigare forskning att alkohol som konsumeras i större omfattning, exempelvis 

så som binge-drinking, under graviditeten kan leda till en klinisk bild av ett barn med FAS. 

Det man vetat sedan många år tillbaka utifrån tidigare forskning är alltså att skador på fostret 

uppstått efter ett kroniskt och tungt alkoholmissbruk under graviditeten hos vissa 

högriskgrupper. Senare års forskning visar dock att även måttliga alkoholmängder som intas 

under känsliga perioder i fosterlivet kan leda till skador i flera funktionsområden senare i 

livet, utan att uppfylla kriterierna för just FAS och utan att tillhöra riskgrupperna. Säker 

evidens saknas visserligen kring hur mycket låga halter av alkohol som verkligen ger 
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bestående skador hos fostret, men samtidigt är inte heller motsatsen fastslagen. Forskning från 

senare år stöder snarare att konsumtion även av små mängder alkohol påverkar fostret (FHI, 

2009). Exakt hur fosterhjärnan påverkas av en mindre mängd alkohol är alltså inte kartlagt i 

dagsläget, men på grund av att man vet att risk för fosterskador finns är både den 

internationella och nationella rekommendationen att helt avstå alkohol under graviditeten 

(http://www.socialstyrelsen.se/missbrukochberoende/missbrukundergraviditeten). Som 

tidigare även beskrivits har forskning visat på att samverkan runt gravida kvinnor med 

missbruksproblematik är en central del för att dessa kvinnor ska få hjälp och stöd vilket i sin 

tur bidrar till att minska antalet barn som föds med alkoholrelaterade skador (Socialstyrelsen, 

2007a). Två av de naturliga aktörerna som samverkar kring gravida kvinnor med 

alkoholmissbruk är, som tidigare nämnts, mödravårdscentralen och socialnämnden med dess 

socialtjänst. 

 

På 1920-talet fördes de första diskussionerna om systematisk hälsokontroll av gravida kvinnor 

i Sverige. Diskussionerna på den tiden var att denna hälsokontroll tidigt skulle kunna spåra 

risk för eklampsi eller havandeskapsförgiftning samt för att kunna ge den gravida kvinnan 

hälsoråd om kost, hygien och spädbarnsvård. Men det dröjde ända till år 1937 innan en 

organiserad mödra- och barnhälsovård kom till efter förslag från Medicinalstyrelsen och 

beslut av riksdagen. Dock tog det ytterligare 10 år innan ens hälften av de gravida kvinnorna 

kom på kontroller. Anslutningen ökade gradvis och under 1960-talet omfattade 

mödrahälsovården så gott som alla gravida kvinnor i Sverige. År 1983 började moderns 

rökvanor att rapporteras till medicinska födelseregistret, som är ett rikstäckande register över 

samtliga graviditeter som lett till förlossning, och år 1999 började även moderns snusvanor att 

registreras. Moderns alkoholbruk rapporteras dock inte till medicinska födelseregistret 

(Faxelid, Hogg, Kaplan & Nissen, 2001). I och med att mödrahälsovården träffar så gott som 

alla gravida kvinnor är de en naturlig aktör i dessa frågor. De har med andra ord en unik 

möjlighet att fånga upp de kvinnor som ännu inte har fått några negativa konsekvenser av 

alkoholintag under sin graviditet (Socialstyrelsen, 2007a). Enligt FHI (u.å) ska det vid första 

besöket på mödrahälsovården göras en noggrann genomgång av den gravida kvinnans 

förhållningssätt till bland annat alkohol. I detta samtal om alkoholvanor används oftast World 

Health Organization´s (WHO) screeninginstrument AUDIT (Alcohol Use Disorder 

Identification Test) där den gravida kvinnans alkoholkonsumtion året före graviditeten 

kartläggs (a.a) AUDIT används av bland annat hälso- och sjukvårdspersonal och socialtjänst 

för att snabbt och enkelt kunna identifiera personer med skadlig eller riskfylld 

alkoholkonsumtion. Frågeformuläret innehåller tio frågor där man kan få ett resultat mellan 0 

och 40 poäng 

(http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/bedomningsinstrument/missbrukochber

oende/granskningavaudit). Hos MVC finns många möjligheter till förebyggande- och 

behandlande arbete, särskilt bland de gravida med mindre tungt beroende (Leissner & Hedin, 

2002). För en del av dessa kvinnor kan det kanske räcka med insatser som mödrahälsovården 

har att erbjuda, som till exempel kort rådgivning, medan andra kvinnor kan uppleva det svårt 

att av egen kraft bryta och byta livsstil. I de sistnämnda fallen kan det därför bli problem då 

barnmorskornas huvuduppdrag är ”vanliga” graviditeter och att de därmed inte har 

kompetensen att stödja och hjälpa kvinnor med mer omfattande problematik. 

Mödrahälsovården behöver således kunna erbjuda och hänvisa dessa kvinnor till andra aktörer 

som har kunskapen om deras problematik, de måste också ha kunskapen om vilka de lokala 

och regionala verksamheterna som jobbar med alkoholmissbruk är (Socialstyrelsen, 2007a). 

 

En av de andra naturliga aktörerna, förutom mödrahälsovården, för att hjälpa gravida kvinnor 

med alkoholmissbruk är socialnämnden och dess socialtjänst, då en av socialnämndens 
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främsta ansvar är just att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra 

beroendeframkallande medel. Socialnämnden ska också sprida kunskap och ge information 

om skadeverkningar av missbruk och om vilka hjälpmöjligheter som finns till myndigheter, 

grupper och enskilda personer (Socialstyrelsen, 2007a). Att insatser främst ska ske på frivillig 

väg är grunden för socialtjänstens arbete, med andra ord att kvinnan frivilligt deltar i vården 

och är aktivt delaktig i planeringen av den. I många fall är graviditeten en period där kvinnan 

är motiverad till att förändra sitt liv, dock kommer kvinnor med alkoholmissbruk många 

gånger i kontakt med vården sent i graviditeten. Detta beror ofta på antingen en förnekelse av 

graviditeten eller så är det ett försök i att dölja sitt missbruk så länge som möjligt. Det kan 

också finnas en rädsla att vara i kontakt med socialtjänsten, inte minst för risken att förlora 

barnet på grund av missbruket (Socialstyrelsen, 2004). Det är även viktigt att tänka på att 

många av dessa kvinnor är välutbildade och väletablerade och kan uppleva det som 

främmande att själva söka sig till socialtjänsten eller andra verksamheter som har personer 

med missbruk som målgrupp (Socialstyrelsen, 2007a). I få enskilda fall kan dock 

socialtjänsten använda sig av tvångslagar, exempelvis då en missbrukare bereds vård 

oberoende av eget samtycke. Lagen som då tillämpas är lag (1988:870) om vård av 

missbrukare i vissa fall (LVM). Denna lag gäller i de fall där personen till följd av sitt 

missbruk till exempel utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara eller kan 

befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. Med närstående kan man 

anta att det innefattar personens egna barn, men denna lag omfattar dock inte det ofödda 

barnet. Socialtjänsten kan med andra ord inte tillämpa LVM endast på grund av att en 

alkoholmissbrukande kvinnan är gravid (Socialstyrelsen, 2007a). 

 

Av allt att döma kommer den ökade alkoholkonsumtionen i Sverige att leda till ett ökat 

vårdbehov, som i sin tur innebär att stat och kommun måste ha en strategi och handlingsplan 

för att möta detta behov. I decennier har arbetet med olika utsatta grupper också visat på 

brister när det gäller samverkan mellan olika aktörer (SOU, 2005). I många av de ovan 

nämnda undersökningarna visas det att det finns en stor grupp kvinnor som brukar alkohol 

under sin graviditet trots att detta antas kunna skada fostret och innebära skador för det 

väntade barnet. Mödrahälsovården anses ha en viktig roll och stor möjlighet att upptäcka och 

uppmärksamma gravida som har missbruksproblem (Socialstyrelsen, 2009b).  Men det har 

även visat sig att gravida kvinnor med ett etablerat missbruk behöver mycket tätare 

uppföljning än vad mödrahälsovården vanligtvis kan erbjuda. Individuellt sett och beroende 

på svårighetsgraden i alkoholintaget bör den gravida kvinnan därför erbjudas till exempel kort 

rådgivning, andra förebyggande insatser eller mer omfattande behandling med inriktning på 

total avhållsamhet från alkohol. De behöver också kompetent stöd och behandling av 

yrkesgrupper med beroende- och socialkurativa kunskaper som till stor del finns hos 

socialtjänsten. För denna grupp kvinnor krävs därför ett långsiktigt och nära samarbete med 

fasta strukturer mellan exempelvis mödrahälsovården och socialtjänsten med olika former av 

socialt stöd. Samtidigt är det också viktigt att socialtjänstens barn- och familjegrupper 

utvecklar kunskap och kompetens i hur man kan stötta både den gravida kvinnan och 

mödrahälsovården som anmäler oro när det ännu inte finns något barn. Enligt de nationella 

riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Sverige ska mödravården eller socialtjänsten 

inleda en utredning för att bedöma kvinnans behov av stöd vid misstanke om missbruk eller 

beroende av alkohol under graviditeten, samt att det är särskilt viktigt att dessa två aktörer 

etablerar kontakt och samverkar med andra berörda instanser (Socialstyrelsen, 2007b).  

 

Att förhindra att barn föds med skador på grund av alkoholen torde vara viktigt både ur ett 

individperspektiv men också för samhället i stort. Förutom ovan nämnda skador, vilket såklart 

ger stora svårigheter både för familjen, barnet och dess personliga lidande, föreligger även 
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betydande samhällskostnader. 1992 års beräkningar på penningvärdet konstaterade att barn 

med dessa skador kostade ca 4 miljoner kronor under uppväxten, jämnfört med 10 gånger 

mindre för ett friskt barn (Leissner & Hedin, 2002). Om man ser ur ett individperspektiv så är 

det viktigt för att undvika att dessa barn utvecklar de olika psykiska och fysiska avvikelserna 

som alkoholintag under graviditeten anses kunna bidra till. Dessa avvikelser kan även komma 

att bidra till extra kostnader för samhället, då i form av ökade stödinsatser inom exempelvis 

skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt kriminalvården. Ett ytterligare exempel på detta 

är att man i en motion från Sveriges riksdag beräknat att ett barn med alkoholskador under sin 

uppväxt kostar, fram till 18-års ålder, cirka tio gånger så mycket som ett friskt barn, och man 

beräknar att det varje år föds upp till 400 barn i Sverige med grava skador som uppkommit till 

följd av moderns alkoholbruk under graviditeten (Motion 1993/94:So258). Även de sekundära 

svårigheterna som alkoholskadorna sägs kunna bidra till, så som exempelvis kriminalitet, 

depression och alkohol- och drogproblematik, är något som kan komma att beröra och drabba 

hela samhället. För att förhindra att barn föds med skador som uppkommit till följd av 

moderns intag av alkohol är därför preventivt folkhälsoarbete och framförallt samverkan 

mellan olika instanser viktigt både för kvinnans, det väntade barnets och samhällets skull 

(Motion 1993/94:So258 & Socialstyrelsen, 2007a). 

 

 

METOD 

 

Att vi skulle välja att göra en studie just om hur samverkan kring gravida kvinnor som dricker 

alkohol ser ut var inte ett direkt självklart val. Det ämne som vi båda från första början var 

intresserade av och överens om var ”alkohol”. Men då alkohol i sig är ett väldigt brett område 

som kan undersökas ur ett flertal olika perspektiv och med många olika synpunkter så började 

uppsatsarbetet med sökande efter litteratur och vetenskapliga artiklar kring ämnet för att 

avgränsa arbetet till ett tydligt och undersökningsbart ämne. Efter ett flertal timmars sökande 

så hittades en hel del intressanta inriktningar kring alkohol. Ett av de fenomen som återkom i 

flera olika texter var just gravida kvinnor som dricker alkohol. Detta fenomen började 

sakteligen väcka ett ökande intresse hos oss, inte minst när många rapporter och artiklar 

visade på samverkansbrister när det gäller hjälpen och stödet för dessa kvinnor. Detta i sin tur 

gjorde att vi efter en tid började fokusera på endast detta i vårt sökande av material.  

 

I detta kapitel kommer nedan en beskrivning om hur vi gått tillväga för att genomföra 

undersökningen. Val av datainsamlingsmetod, urval, tillvägagångssätt, etiska reflektioner och 

metodologiska reflektioner kommer att presenteras i separata stycken. 

 

 

Val av datainsamlingsmetod 
 

Studiens syfte var att få en djupare kunskap kring hur de som arbetar med gravida kvinnor 

som dricker alkohol själva upplever detta arbete och för att med utgångspunkt i det kunna 

komma åt ”kärnan” kring bristerna i till exempel samverkan mellan aktörerna (Dahlgren & 

Sauer, 2009). För att samla in data till denna studie beslutades därför att kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer skulle genomföras. Anledningen till detta val av 

datainsamlingsmetod var för att vi ansåg att det skulle vara det bästa sättet att besvara våra 

frågeställningar och för att det gjorde att vi fick en djupare insikt i hur respondenterna tänker 

kring ämnet. Vi ville alltså få höra respondenternas egen syn på hur arbetet med gravida 

kvinnor som dricker alkohol går till och hur de tycker att samverkan kring dessa kvinnor 
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fungerar. Med andra ord valde vi att utforska några få fall på djupet för att sedan kunna bidra 

till kunskapsutveckligen om det studerade fenomenet (Dahlgren & Sauer, 2009). Några av de 

mest grundläggande dragen i kvalitativ forskning är att få se eller uttrycka till exempel 

händelser och handlingar utifrån intervjupersonernas egna perspektiv, men också för att få en 

förståelse för det betydelsesammanhang som dessa personer befinner sig i och använder sig av 

för att skapa mening i det som sker (Bryman, 1997). I och med att det i förhand konstruerades 

två intervjuguider innebar det att våra intervjuer var semistrukturerade. Intervjuerna följde 

därmed en delvis strukturerad mall, men var öppen för reflekterande svar och följdfrågor för 

att få bredd och djup i materialet (Bryman, 2011). 

 

Urval 
 

I undersökningen användes bekvämlighetsurval vid valet av intervjupersoner. 

Bekvämlighetsurval är en typ av icke-sannolikhetsurval då intervjupersonerna valdes genom 

tillgänglighet och kunskap från deras sida (Bryman, 2011). Detta urval upplevde vi som det 

mest användbara urvalet på grund av tidsbrist och ekonomiska skäl, med andra ord för att vi 

skulle hinna få fram intervjupersoner inom rimlig tid. Vidare kan nämnas att vi endast var 

intresserade av att intervjua barnmorskor och socialsekreterare, alltså de personer som arbetar 

med dessa kvinnor. Valet att intervjua just dessa två professioner var för att barnmorskorna är 

en naturlig aktör under en kvinnas graviditet då barnmorskor i de flesta fall träffar alla 

gravida. Att välja socialsekreterare motiverar vi med att denna profession många gånger 

besitter kunskaper om beroendefrågor, inte minst när det gäller alkohol, samt att de ska 

samverka med och ge råd och stöd till andra myndigheter och aktörer. Utgångspunkten var att 

intervjua minst fyra personer, varav två av dessa skulle vara socialsekreterare och de 

resterande två skulle utgöras av barnmorskor. Tanken med detta var att kunna jämföra 

resultaten inom de respektive professionerna och se ifall det fanns likheter och skillnader i 

deras svar för att sedan eventuellt kunna se samband i intervjupersonernas upplevelser av det 

studerade fenomenet. Utifrån studiens syfte var det primärt att höra ”båda sidors” upplevelse 

av hur samverkan dem emellan fungerar då forskning visat på att samverkan är en av de 

viktigaste delarna i att kunna hjälpa dessa kvinnor, men att samarbetet trots detta ändå många 

gånger brister. 

 

Tillvägagångssätt 
 

När vi hade undersökningsämnet, syftet och frågeställningarna någorlunda klara för oss 

fortsatte arbetet med att hitta och läsa in oss på tidigare forskning kring ämnet för att få en 

ökad kunskap. Efter detta började sökandet av intervjupersoner som vi ansåg skulle vara 

relevanta för att kunna besvara våra frågeställningar, och två intervjuguider som skulle ligga 

till grund för intervjuerna skapades, en intervjuguide riktad till barnmorskor och en till 

socialsekreterare (se bilaga 1 & 2). Utifrån tidigare och aktuell forskning på området så växte 

våra frågeställningar fram. Utifrån frågeställningarna formulerades sedan ett antal frågor som 

skulle kunna bidra till en ökad förståelse för vårt studerade fenomen och för att därmed även 

kunna besvara våra frågeställningar.  Till intervjuguiderna använde vi oss därför av olika 

teman med tillhörande, relevanta frågor under varje tema. Temana växte fram utifrån tidigare 

och aktuell forskning på området och handlade om personlig bakgrund, frågor om gravida och 

alkohol, samt frågor om samverkan. Vi försökte i möjligaste mån att formulera öppna och 

lättförståeliga frågor som skulle kunna ge svar på våra övergripande frågeställningar, utan att 

vara allt för specifika. När valet av intervjupersoner var klart, barnmorskor och 
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socialsekreterare, började sökandet efter dessa. För att nå barnmorskorna var vi tvungen att 

använda oss utav hälsocentralernas återuppringningssystem, som är till för patienter, vilket 

var både tidskrävande och krångligt. Socialsekreterarna kontaktade vi genom att söka efter 

deras telefonnummer på kommunens hemsida. Vi upplevde det dock som ett stort problem att 

få tag på intervjupersoner. Detta berodde på olika anledningar, så som exempelvis att de 

tillfrågade hade tidsbrist, inte ansåg sig kunna något om ämnet eller att många helt enkelt inte 

svarade när vi ringde. På grund av det sistnämnda skickade vi även ut mail till de personer 

vars mail-adresser gick att få tag på. Tillslut fick vi dock kontakt med tre intervjupersoner 

som kunde ställa upp på besöksintervjuer, en socialsekreterare och två barnmorskor. 

Intervjuerna var semistrukturerade eftersom det, som tidigare nämnts, konstruerades 

intervjuguider i förhand. Vi konstruerade två olika intervjuguider, en typ av intervjuguide till 

socialsekreterarna och en typ av intervjuguide till barnmorskorna. Detta gjordes för att 

frågeställningarna till de olika professionerna såg lite annorlunda ut.  

Den första personen vi intervjuade är barnmorskesamordnare i ett län i Norrland. Hon har en 

lång erfarenhet av att arbeta som barnmorska innan hon blev samordnare för ungefär 8 år 

sedan. Hon är samordnare för barnmorskorna som jobbar ute i primärvården i hela länet 

(mödrahälsovården). Förutom att arbeta som barnmorskesamordnare så är hon även verksam 

två dagar i veckan på en kvinnoklinik. Intervjun tog ca en halvtimme och genomfördes på 

hennes kontor. 

Den andra personen vi intervjuade har jobbat som socialsekreterare i snart 30 år. Under alla 

dessa år har hon arbetat med missbruksfrågor på olika sätt, till exempel mot barn och unga, 

kvinnor och familjer. Sedan ungefär 9 år tillbaka jobbar hon nu halvtid på socialtjänsten och 

halvtid på en familjecentral där hon ingår i ett team med barnmorska, öppna förskolan och 

barnavårdscentralen. Intervjun tog ca 50 minuter och genomfördes i ett grupprum på 

universitetet. 

 

Den tredje personen vi skulle intervjua är en barnmorska. Men den dagen vi skulle intervjua 

henne var hon tyvärr sjuk. Eftersom denna intervju var lagd väldigt sent under vår studie så 

hann den aldrig genomföras senare heller. Som tidigare nämnts så var vårt mål att intervjua 

åtminstone fyra personer, men till slut fick vi ge upp det målet då det helt enkelt inte gick att 

få fler personer att ställa upp på intervjuer trots många, många försök. 

Innan de två intervjuerna startade så frågade vi ifall det gick bra att vi spelade in intervjun, 

vilket båda två var positiva till. Båda intervjuerna spelades därför in med hjälp av diktafon, 

men även mindre stödanteckningar fördes under intervjuernas gång för säkerhets skull.  

Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades de ordagrant för att de sedan skulle 

kunna analyseras. Först lästes våra transkriberingar igenom upprepade gånger, detta för att vi 

skulle få en känsla för helheten. Meningar och fraser som innehöll information som var 

relevant för våra frågeställningar plockades ut. Omgivande text togs först med så att 

sammanhanget kvarstod. Dessa meningar eller fraser kallas för meningsbärande enheter. De 

meningsbärande enheterna koncentrerades för att korta ner texten men ändå behålla 

innehållet. Detta gjordes för att sedan kunna strukturera upp resultatet i kategorier som 

återspeglar det centrala budskapet i våra två intervjuer. Dessa kategorier utgör det uppenbara 

innehållet. Under varje kategori samlades även fakta som var relevant att ha med i analys och 

resultat. Under bearbetningen av intervjun försökte vi även att kontinuerligt återgå till vårt 

syfte och våra frågeställningar för att undvika att komma ifrån det verkliga ämnet, detta för att 

försöka få en hög validitet på studien (Bryman, 2011, & Dahmström, 2005).  
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Etiska reflektioner 

Forskning är nödvändigt och viktigt för individernas och samhällets utveckling. Det finns 

berättigade krav på att forskning ska få bedrivas av samhället och dess medlemmar – 

forskningskravet. Detta forskningskrav innebär bland annat att kunskaper fördjupas och 

metoder förbättras. Individerna i samhället har dock även krav på skydd mot otillbörlig insyn i 

till exempel sina livsförhållanden. Individskyddskravet innebär också att man inte får utsättas 

för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Dessa två forskningskravet och 

individskyddskravet vägs alltid mot varandra inför varje vetenskaplig undersökning, där man 

gör en vägning av värdet av det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av 

negativa konsekvenser för berörda deltagare och eventuellt för tredje person 

(Vetenskapsrådet, u.å.). Denna studies syfte är att belysa brister i samverkan mellan de två i 

det här fallet viktigaste aktörerna, mödravårdscentralen och socialtjänsten när det gäller 

upptäckten och hjälpen till kvinnor som brukar alkohol under graviditeten. Detta för att på sikt 

förhoppningsvis kunna använda sig av resultatet från studien för att eventuellt förbättra de 

nuvarande metoder och riktlinjer som finns. Allt detta för att i ett tidigt skede kunna hjälpa 

kvinnan att sluta dricka alkohol under sin graviditet och på så vis även förhindra att barn föds 

med alkoholrelaterade skador. Vilket vidare skulle minska kostnaderna för samhället i form 

av till exempel insatser till dessa barn. Förhoppningen är att studien kan ligga till grund för 

förbättringar av metoderna som redan finns (Vetenskapsrådet u.å.). 

Om de berörda gravida kvinnorna själva hade blivit intervjuade istället kunde vägningen 

negativa konsekvenser möjligtvis vägt tyngre än det förväntade kunskapstillskottet, bland 

annat med tanke på den troliga skam som dessa kvinnor känner inför sitt alkoholbruk, då det 

är allmänt känt att man borde avstå från alkohol under tiden man har ett foster i magen 

(Socialstyrelsen 2007a). Att dricka alkohol under sin graviditet är väldigt tabubelagt. Den 

metoden hade vi kunnat använda om vi till exempel hade velat undersöka kvinnornas egen 

uppfattning om vilken hjälp som finns att tillgå och om de upplever/upplevt att dem blivit 

sedda, hörda och fått den hjälp som de behövt. 

I denna studie intervjuas istället de som möter och arbetar med dessa kvinnor. 

Intervjupersonerna till den här undersökningen är med andra ord mer eller mindre 

distanserade till de gravida kvinnorna som dricker alkohol. Med detta menar vi att vi genom 

intervjuerna inte får någon insyn i en enskild persons livsförhållanden, utan 

intervjupersonerna uttalade sig generellt kring dessa kvinnor. Med andra ord beskrivs inget 

enskilt fall. Studien har som utgångspunkt att få en bild av vilken hjälp som finns att tillgå för 

kvinnorna utifrån mödravårdens och socialtjänstens perspektiv och om och i så fall hur dessa 

två samverkar i frågan. Som tidigare nämnts har det framkommit att det bästa stödet skulle 

komma ur just en samverkan mellan dessa två aktörer, samtidigt som man då har sett dessa 

brister i en interaktion dem emellan (Socialstyrelsen, 2007a). Den etiska aspekten ska givetvis 

alltid beaktas men man kan utifrån det ovan nämnda anta att de negativa konsekvenserna för i 

det här fallet intervjupersonerna är relativt små.  

Det är lätt att som forskare bli hemmablind i akademins värld och ta förgivet att folk i 

allmänhet förstår vad forskning är och vad medverkan innebär. I och med det finns risk för att 

man som forskare undervärderar behovet av att både informera, förklara och argumentera för 

forskningen och medverkan i den. En tillfrågad kan svara ”ja” till ett deltagande i vilja av att 

vara till lags, av smicker av att bli tillfrågad eller för att det inte upplevs legitimt att säga ”nej” 

till medverkan (Dahlgren & Sauer, 2009). Med detta i åtanke så tillfrågades respondenterna i 

första hand per telefon, då de utvalda personerna ringdes upp och fick först information om 

själva studien, syftet med studien och i vilken form resultatet skulle redovisas, för att vidare få 
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frågan om de kunde tänka sig att ställa upp. Men intervjupersonerna blev även meddelade att 

de skulle få ett mejl skickat till sig där närmare information kring deltagandet delgavs (se 

bilaga 3). I detta mejl berördes alla delar utifrån individsskyddskravet, närmare bestämt: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet  och  nyttjandekravet.   

Förutom en kort presentation vid första telefonkontakt om vilka vi som gör studien var  och 

vilken institutionsanknytning (Socialt arbete vid Umeå universitet) vi hade och syftet med 

undersökningen, fick den tillfrågade även i mejlet som efteråt skickades ut en utförligare 

information kring detta. Vid första kontakten och även i mejlet informerades den tillfrågade 

om undersökningens syfte och hur den i stora drag skulle genomföras. Att deltagandet var 

frivilligt och att man när som helst kunde avbryta sin medverkan framgick i mejlet. Vidare 

fick de tillfrågade skriftligt i mejlet uppgifter om att deras medverkan skulle komma att 

anonymiseras, och att den färdiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig för allmänheten via 

”DiVA”, en databas som innehåller publikationer från forskare och studenter vid Umeå 

universitet. I och med att samtliga intervjupersoner blivit informerade om ovan nämnda 

villkor gällande deras deltagande så har vi beaktat det så kallade informationskravet 

(vetenskapsrådet, u.å.). De tillfrågade fick vid första kontakt alltså utförlig information kring 

studien och vad det innebar med en eventuell medverkan. I och med att intervjupersonerna ej 

anses vara i en personlig kris, eller ha någon sjukdom och därefter svarade ”ja” till att 

medverka anses detta enligt samtyckeskravet som att samtycke har inhämtats (a.a.). De 

inspelade intervjuerna förvarades på ett usb-minne som endast vi som genomförde studien 

hade tillgång till. När studien var gjord raderades samtliga ljudfiler. I transkriberingen av de 

inspelade intervjuerna nämndes aldrig intervjupersonerna vid namn eller specifik arbetsplats. 

Transkriberingen i form av den skrivna texten i olika dokument raderades också i studiens 

slutskede. Allt material förvarades vidare i våra respektive personliga datorer vilka vi båda 

har lösenord till för att kunna nyttja. Alla uppgifter i studien har i och med detta behandlats 

med största möjliga konfidentialitet och förvarats på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem, därav har konfidentialitetskravet beaktats och tagits stor hänsyn till 

(a.a.). Eftersom studien inte innefattar någon eller några enskilda personer fanns självfallet 

inte heller uppgifter om en enskild person i datamaterialet. Nyttjandekravet uppfylls genom 

att datamaterialet endast användes för forskningsändamålet, med andra ord i analysen i vår 

undersökning, och att materialet raderades och förstördes efter att undersökningen var 

genomförd så att obehöriga inte kunde ta del av det. 

 

Metodologiska reflektioner 

Att vi valde att använda oss av bekvämlighetsurval för att hitta våra undersökningspersoner 

berodde bland annat på tidsmässiga och ekonomiska skäl. Vi valde med andra ord att 

intervjua de personer som ansågs vara mest relevanta för undersökningen, socialsekreterare 

och barnmorskor, som vi på ett enkelt och snabbt sätt kunde nå och som tackade ja till att 

ställa upp inom rimlig tid. Denna studies urval av intervjupersoner har därför en variation av 

personer från två olika typer av professioner, som ansågs mest lämpade att besvara frågorna 

eftersom de är de två professioner som i störst utsträckning möter gravida kvinnor som 

dricker alkohol. I ”Att forska i socialt arbete” menar Kvale (2009) på att en central del vad 

det gäller det kvalitativa urvalet är en stor variation mellan intervjupersoner, och att 

variationen bygger på en önskan om att få tillgång till olika människors upplevelser och 

erfarenheter av ett givet fenomen, som i vårt fall var gravida kvinnor som dricker alkohol. 

Nackdelar med att använda sig av bekvämlighetsurval är dock att det kan innebära svårigheter 
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att generalisera resultaten och att det kan vara svårt att veta vilken population som personerna 

är representativa för (Bryman, 2011). Som tidigare nämnts så använde vi oss främst av 

telefonkontakt för att nå våra intervjupersoner istället för att skicka mail till dessa. 

Anledningen till detta var att vi hade egna erfarenheter sedan tidigare att det är enklare att få 

kontakt och att få personer att ställa upp på intervjuer genom att fråga per telefon. Som bevis 

på detta så fick vi inget svar, varken ”ja” eller ”nej”, från de personer som vi skickade mail 

till. Det var också lättare att förklara undersökningens syfte och intervjupersonernas roll i 

denna via telefon eftersom att de enkelt kunde ställa egna frågor om undersökningen som vi 

kunde svara på direkt. Efter att vi fått jakande svar till att delta i undersökningen tog vi även 

intervjupersonernas mail-adresser, detta för att vi ville skicka ett skriftligt förtydligande kring 

undersökningens syfte - ett slags informations-mail. Anledningen till detta var att vi själva vet 

hur det är ifall någon ringer helt plötsligt och sen svarar man ”ja” på någonting som man efter 

samtalet kanske trots allt inte förstod sitt deltagande i helt eller att man svarade ”ja” bara för 

att vara snäll. Vi ville helt enkelt att intervjupersonerna skulle känna sig trygga i sitt 

deltagande och veta sin roll i undersökningen. I detta mail förtydligade vi även exempelvis att 

de när som helst kunde avbryta sin medverkan samt att de skulle få vara anonyma. 

I början av vår studie så pratade vi en del om hur många personer vi skulle vilja intervjua. Vi 

kom då överens om att det skulle vara bra att intervjua minst fyra personer, men enligt Kvale i 

”Att forska i socialt arbete” (2009) är det främst syftet med studien som avgör antalet 

intervjupersoner samt de tillgängliga resurser som man som forskare har till förfogande. 

Resultatet blev i alla fall att vi endast kunde genomföra två intervjuer. Detta berodde på 

många orsaker, främst att det var i överhuvudtaget svårt att få tag på både barnmorskor och 

socialsekreterare. Kontentan av det hela blev i alla fall som sagt tre intresserade 

intervjupersoner, varav tyvärr endast två intervjuer kunde genomföras. Att vår studie bygger 

på endast två intervjuer ser vi som en nackdel då det gör att denna studie endast blir mer som 

ett exempel på hur samverkan ser ut, speciellt när det handlar om bara en person från varje 

profession. Detta bidrar också till svårigheter när det gäller generalisering av studien. Något 

som vi ändå ser positivt på är att båda de två vi intervjuade hade mycket kunskap kring ämnet 

och hade lång arbetslivserfarenhet. Barnmorskesamordnaren hade till exempel jobbat många 

år som barnmorska innan hon numera sedan åtta år tillbaka jobbar som samordnare gentemot 

mödrahälsovården i ett helt län. Som samordnare arbetar hon bland annat med att skriva 

riktlinjer och med olika förbättringsarbeten. Förutom detta så är hon fortfarande även verksam 

vid en kvinnoklinik som barnmorska två dagar i veckan. Detta tror vi gör att hon har en 

väldigt bra inblick i barnmorskornas arbete och vad som är aktuellt. Den andra 

intervjupersonen, socialsekreteraren, hade även hon lång arbetslivserfarenhet, i närmare 30 år 

har hon arbetat med missbruks-frågor och sedan nio år tillbaka på en familjecentral. Detta gör 

att vi kan anta att även hon är väldigt insatt i ämnet och sett hur det förändrats över tid. Som 

komplement till dessa två personer hade vi dock velat intervjua en ”vanlig” barnmorska samt 

en ”vanlig” socialsekreterare – med andra ord en som inte jobbar på en familjecentral. Detta 

för att kunna få fram likheter och skillnader dem emellan. Men å andra sidan kunde 

barnmorskesamordnaren förmedla mycket av de ”vanliga” barnmorskornas arbete, både 

genom att hon får mycket information i och med sitt jobb som samordnare, men också för att 

hon själv tidigare jobbat som barnmorska i många år och fortfarande är barnmorska på en 

kvinnoklinik två dagar i veckan. Även socialsekreteraren kunde ge sådan ”dubbel 

information” eftersom hon i över 20 år jobbat som ”vanlig socialsekreterare” med 

missbruksfrågor och nu sedan nio år tillbaka halvtid på familjecentral och halvtid på 

socialtjänsten.  

Även vårt val av urvalsmetod kan ha påverkat studien, då ett bekvämlighetsurval innebär att 

varken empirin eller resultatet i undersökningen kan generaliseras till andra. Det är även svårt 
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att uppfatta intervjupersonerna som representativa eftersom de inte har valts ut på 

slumpmässiga grunder (Bryman, 2011). Men vi ansåg ändå som sagt att bekvämlighetsurval 

var mest lämpligt i vårt fall, mest beroende på grund av bland annat tidsmässiga skäl. 

I och med att vi på förhand konstruerade två intervjuguider, innebar det att våra intervjuer var 

semistrukturerade. Intervjuerna följde därmed en delvis strukturerad mall, men var öppen för 

reflekterande svar och följdfrågor för att få bredd och djup i materialet (Bryman, 2011). 
Meningen med att använda en intervjuguide var inte för att följa den ordagrant utan den skulle 

mer finnas tillhands som en hjälp för att i stora drag komma ihåg det som vi ville ha svar på. 

Vi var öppna för att vi kanske inte skulle få uttömmande svar på alla frågor, medan andra 

frågor kanske skulle behandlas mer omfattande. Vi var också beredda på att frågor som inte 

fanns i intervjuguiden kunde tillkomma, och var alltså öppna för att alternativa idéer kunde 

komma fram under intervjuernas gång. Med andra ord använde vi oss av intervjuguiden som 

något att luta tillbaka på vid behov, och inte något som vi var slaviskt bundna till.  I och med 

detta försökte vi följa respondenternas berättande och det som de valde att ta upp, i sin 

ordning, vilket gjorde att vi ibland fick hoppa fram och tillbaka mellan våra frågor. Enligt 

Bryman (1997) har undersökningspersonen mycket fria tyglar i kvalitativa intervjuer.  I 

semistrukturerade intervjuer, vilket är en typ av kvalitativ intervjumetod vandrar alltså 

intervjupersonens tankar oundvikligen iväg från de planerade områden som man som forskare 

har i åtanke. Att tillåta intervjupersonen att komma ifrån ämnet och associera är 

betydelsefullt, då hon eller han kommer in på områden som är av stort intresse eller viktiga. 

Dock tappar man som intervjuare i viss mån kontrollen över intervjun och lämnar över den till 

intervjupersonen, men i vinst får man som forskare fram information som är viktig för den 

som utfrågas (Bryman, 1997). I det stora hela berörde frågorna i de två intervjuguiderna 

samma saker förutom att de ställdes utifrån just den intervjuades profession. Efter att vi 

konstruerat intervjuguiderna gick vi igenom de tilltänkta frågorna noga för att se att frågorna 

inte upprepades och för att se att de var lätta att förstå. Tanken med att använda en 

intervjuguide var att vi ville få information om hur intervjupersonerna upplever arbetet och 

samverkan kring kvinnor som dricker alkohol under graviditeten. En av intervjupersonerna 

ville ha intervjuguiden skickat till sig i förväg. Detta kan vi se både för- och nackdelar med. 

Fördelar kan exempelvis vara att intervjupersonen har kunnat förbereda sig noga och därmed 

kan svara på alla våra frågor, medan en nackdel kan vara att intervjupersonen har förberett sig 

samt följt frågorna slaviskt och att intervjupersonens alternativa synsätt och idéer därmed 

kanske inte kom med ”naturligt”.  

Innan själva intervjuerna genomfördes gjordes en testintervju på oss själva med 

intervjuguiden som grund, vi provade med andra ord att intervjua varandra med stöd i 

intervjuguiden för att om möjligt förtydliga och omformulera frågorna som fanns med. Med 

hjälp av detta kunde intervjuguiden förbättras från vårt första utkast. En annan metod hade 

kunnat vara att genomföra en testintervju på någon utomstående, för att få en mer objektiv syn 

och åsikt på frågorna, men på grund av tidsbrist var det inte möjligt.    

Studiens empiri baseras, som tidigare nämnts, på intervjuer från ett mindre urval av 

intervjupersoner. Istället för att göra en undersökning baserat på ett sannolikhetsurval, där 

forskaren ges möjlighet att generalisera, göra kvantifierbara beräkningar och analyser på 

resultaten till populationen som urvalet är baserat på, gjordes ett icke-sannolikhetsurval som 

gav oss chansen att få en djupare kunskap kring ämnet med hjälp av ett fåtal relevanta utvalda 

intervjupersoner med insikt och erfarenhet kring ämnet som vi sökte för en intervju (Dahlgren 

& Sauer, 2009).  Metoden som användes för att samla in empiri var besöksintervjuer. Det 

finns både för- och nackdelar med detta. En nackdel är att det är en dyrbar metod, men kan 

vara nödvändig för att få utförliga svar med bra kvalitet. Besöksintervjuer tar tid och kan 
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kosta pengar, men den stora fördelen är att man kan ställa följdfrågor samt att man kan 

förklara frågor som intervjupersonen inte förstått eller är oklara. Ytterligare ett problem som 

berör kvalitativ, men även kvantitativ, metod är så kallad reaktivitet (Bryman, 1997). Med 

reaktivitet menas att den som studeras reagerar på forskningsinstrumentet och på forskaren 

själv. Vid en intervju kan till exempel intervjupersonen påverkas av egenskaper som kön, 

ålder och hudfärg hos den som intervjuar (Bryman, 1997). Ett annat ord för detta är också 

intervjuareffekt, som innebär att det kan förekomma medveten eller omedveten påverkan från 

oss som intervjuare (Dahmström, 2005). Man kan alltså anta att även denna studie har 

”drabbats” av reaktivitet, där intervjupersonerna har påverkats av kön, ålder och hudfärg hos 

oss som intervjuare.  

 

Som vi tidigare redogjort för så plockade vi ut meningsbärande enheter från den 

transkriberade texten vid vår analys av datamaterialet. Att välja ut meningsbärande enheter 

kan dock innebära svårigheter, vid för stora enheter riskerar man att det innehåller mer än en 

företeelse, och väljer man för små enheter riskerar man att materialet fragmenteras. I båda 

fallen kan man därför missa viktig information, vilket omedvetet kan ha skett i valet av våra 

meningsbärande enheter (Graneheim, & Lundman, 2004).  

 

 

 

EMPIRI OCH ANALYS 

Empirin som ligger till grund för resultatet i denna studie är två stycken semistrukturerade 

intervjuer. Nedan följer en kort beskrivning av de två intervjupersonerna. 

Den första intervjun genomfördes med en barnmorskesamordnare i ett län i Norrland. Hon har 

en lång erfarenhet av att arbeta som barnmorska innan hon blev samordnare för ungefär 8 år 

sedan. Hon är samordnare för barnmorskorna som jobbar ute i primärvården i hela länet. 

Hennes arbetsuppgifter som samordnare är kortfattat att skriva riktlinjer, administrera 

kvalitetsregister och arbeta med olika förbättringsarbeten. Förutom att arbeta som 

barnmorskesamordnare så är hon även verksam två dagar i veckan på en kvinnoklinik.  

Den andra intervjupersonen har jobbat som socialsekreterare i snart 30 år. Under alla dessa år 

har hon arbetat med missbruksfrågor på olika sätt, till exempel mot barn och unga, kvinnor 

och familjer. Sedan ungefär 9 år tillbaka jobbar hon nu halvtid på socialtjänsten och halvtid på 

en familjecentral. På familjecentralen ingår hon i ett team med barnmorska, öppna förskolan 

och barnavårdscentralen. Det innebär att hon väldigt tidigt kan komma in när kvinnorna är 

gravida och kan stötta föräldrarna både under graviditeten och efter.  

Nedan kommer studiens resultat att beskrivas samt analyseras. Utifrån studiens tre 

frågeställningar framkom fyra kategorier och tre underkategori när vi analyserade materialet. 

Frågeställningarna var ”vilka resurser finns att tillgå för kvinnor som under sin graviditet 

dricker alkohol?”, ”Finns det utarbetade riktlinjer och struktur för hur mödravårdscentralen 

respektive socialtjänsten ska upptäcka och hjälpa dessa kvinnor?” och ”Hur fungerar 

samverkan mellan socialtjänst och mödravård i dessa fall?”. Utifrån frågeställningarna 

utformades tre kategorier, utöver dessa tre kategorier tillkom även en kategori kallad ”de 

gravida kvinnorna som dricker alkohol”. Denna kategori innefattar en beskrivning om vilka 

kvinnorna är. De fyra kategorierna i studiens empiri är alltså följande; de gravida kvinnorna 

som dricker alkohol, riktlinjer med underkategori barnmorskans uppgift, resurser och 

samverkan med de två underkategorierna de gravida kvinnornas roll i samverkan och 
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positiva exempel - samlokalisering. De som beskrivs nedan är intervjupersonernas personliga 

upplevelser och åsikter kring deras arbete och om samverkan dem emellan. Deras upplevelser 

och åsikter är vidare styrkt och jämnförd med aktuell forskning på området. 

 

De gravida kvinnorna som dricker alkohol 
 

En bra början för att förstå lite mer kring hur samverkan fungerar och kan se ut är att få en 

bild av vilka dessa kvinnor som dricker alkohol under graviditeten är. Svaret på den frågan 

visade sig inte vara allt för enkel då beskrivningen som gavs var att det inte är en speciell 

grupp kvinnor. Socialsekreteraren nämnde till exempel att; 

”jaja... ja absolut, det finns det också bland dem [karriärskvinnor]… det är inte bara, inte 

bara de som sitter på parkbänken, nej nej, de är inte bara de som dricker...” 

Socialsekreteraren förklarade det även med att vi i Sverige idag har tagit till oss det 

”internationella drickandet”, med det menar hon att man dricker mer idag och vid andra 

tillfällen och tider på dygnet än vad vi gjorde förr. Exempel på detta är att hon har märkt att 

man kan bli bjuden på ett glas vin när man hälsar på någon mitt i veckan, medan det var kaffe 

som bjöds på förut. Undersökningar har även visat på att alkoholkonsumtionen har ökat 

successivt bland kvinnor i hela västvärlden, trots detta så går tre fjärdedelar av socialtjänstens 

insatser till personer med alkoholproblem fortfarande till män (Socialtjänsten, 2004 & SOU, 

2005). Den ökande alkoholkulturen bland kvinnor idag samt den ökande stressen i samhället 

tror socialsekreteraren kan ha bidragit till att kvinnor i karriären har mycket krav på sig och 

därmed gärna och enkelt tar sig ett glas vin för att kunna slappna av och dämpa stressen. 

Socialsekreteraren igen; 

 

”och så kanske de blir ett glas vin efter maten och så lite afterwork o… ja… så att det är inte 

bara… hitta en anledning och så kanske för att kunna sova o… så nog har jag träffat många 

kvinnor som har haft det väldigt bra tidigare men har rasat igenom, som kanske har haft villa 

och företag, men som har tappat liksom allt, barn och familj, så att… de är inte bara… det är 

svårt att generalisera, att exakt så ser gruppen ut... utan det kan vara mångfacetterat, alltså 

många olika, men de är ju dem som syns mest naturligtvis som är mest utsatta.” 

Både socialsekreteraren och barnmorskesamordnaren är inne på detta, att det är de mest 

utsatta som syns och som också därmed kan få hjälp. Varför det är så kunde ingen av 

intervjupersonerna riktigt svara på, förutom att de båda har erfarenhet av att ”karriärskvinnor” 

döljer eller förnekar sitt alkoholbruk väldigt bra. Detta kan bero på flera orsaker, exempelvis 

rädslan för att förlora sitt barn på grund av missbruket samt att många av dessa kvinnor är 

välutbildade och väletablerade och kan uppleva det som främmande att själva söka sig till 

socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2004 & Socialstyrelsen, 2007a). Socialsekreteraren fortsätter; 

”Men det är jättekänsligt det där, när det gäller graviditet och barn, och missbruk… det är, 

å... ja de är jättesvårt, liksom att komma... alltså jag tänker det handlar väl om alla typer av 

ifrågasättanden… men just gravditet och barn å…” 

Jämfört med att ha kontakt med socialtjänsten så är kontakt med barnmorskan en mer naturlig 

del i en kvinnas graviditet, då så gott som alla gravida kvinnor har kontakt med 
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mödrahälsovården (Faxelid, Hogg, Kaplan & Nissen, 2001). För vissa kvinnor kan kontakten 

med barnmorskan till och med bli som ett slags uppvaknande kring kvinnans 

alkoholkonsumtion. Barnmorskesamordnaren berättade att alla gravida kvinnor får fylla i ett 

formulär där bland annat det tidigare nämnda frågeformuläret AUDIT ingår. Med hjälp av 

AUDIT kan barnmorskan enkelt se hur den gravida kvinnans alkoholkonsumtion ser ut. 

Barnmorskan berättar; 

”Och de är ju en del som fyller i, vi har ju lite siffror på det också, de är ju en del som fyller i 

faktiskt så höga siffror att de ligger här i kanten och att det är, att de tyder på ett svårt 

missbruk, det är väl någon som har fyllt i nästan högst poäng här.” 

Barnmorskan tycker att det är ett jättebra formulär och ett bra sätt för att inleda ett samtal om 

alkoholvanor. Hon tycker även att det är bra att man fyller i det själv, för hon har märkt att 

många kvinnor faktiskt får sig en fundering kring hur deras alkoholvanor ser ut eller har sett 

ut.  

Båda intervjupersonerna poängterar också under intervjuernas gång att de flesta av dessa 

kvinnor som dricker mycket ändå slutar att dricka den dagen de blir gravid, att det är kvinnor 

som ändå har en kontroll över sitt drickande. Socialsekreteraren; 

”Många förstår ju liksom det här att de måste sluta dricka under graviditeten liksom… eller 

kommer till ett slags beslut. Men sen om de gör det är det inte alltid, men ändå på något 

sätt… väldigt många börjar… ”men asså är det så här, jag kan ju liksom inte…” och så 

slutar de faktiskt dricka under graviditeten. Så det tror jag ändå.” 

Det har visat sig att en av de viktigaste vändpunkterna för en kvinna som missbrukar alkohol 

är just bland annat moderskap. Till skillnad från män så kan kvinnor nämligen många gånger 

identifiera en tydlig vändpunkt i missbruket, och inte sällan handlar det om de egna barnen 

eller en ny graviditet. Detta spelar en påtaglig roll enligt många kvinnors berättelser om sin 

väg ut ur missbruket. De menar att de då känner att de vill ta ansvar för och ha vårdnaden om 

sitt barn, vilket de är medvetna om att det inte går ifall missbruket fortsätter (Socialstyrelsen, 

2004). 

En annan grupp kvinnor som barnmorskan pratar om är dem som dricker väldigt mycket och 

får svårt att på egen hand ändra sina alkoholvanor när de blir gravida. Barnmorskan förklarar; 

”Och då pratar vi ju om riskkonsumtion, det handlar ju inte bara om att du inte dricker… 

eller… är missbrukare. För det finns ju en grupp som kanske… är… eller som ja, som man 

kan säga är mer en riskkonsumtion. […] För det kanske är så att om man druckit så att man 

har riskkonsumtion innan man blir gravid, kanske det är en grupp som det är lite svårare för 

att ändra vanor.” 

Båda intervjupersonerna är överens om att det är svårt att generalisera vilka dessa kvinnor 

som dricker alkohol under graviditeten är, att det är så mångfacetterat. De är också överens 

om att det för en del kvinnor bara handlar om ett slags uppvaknande och att de sedan har 

kontrollen över sitt alkoholbruk och kan sluta. Detta medan det finns vissa kvinnor som haft 

en riskkonsumtion redan innan de vart gravida, och på grund av det har svårare att bryta sina 

alkoholvanor på egen hand. Under intervjuernas gång kom det också fram att det finns en 

grupp kvinnor som dricker alkohol hemma och som varken barnmorskorna eller socialtjänsten 

får reda på. Det finns med andra ord en grupp kvinnor som döljer sitt alkoholbruk väldigt bra. 

Sammantaget kan man utifrån intervjupersonernas uttalanden uppfatta det som att det finns tre 
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olika typer av grupper; en grupp som har kontroll över sitt drickande och vid graviditet slutar 

att dricka, en grupp som på egen hand har svårt att ändra sina alkoholvanor när de blir gravida 

och behöver professionellt stöd och hjälp samt en grupp som döljer sitt alkoholbruk under 

graviditeten och som därför varken socialsekreterare eller barnmorska får kännedom om.   

 

Riktlinjer 

Efter att vi fått en ungefärlig bild av vilka dessa kvinnor är så var vi intresserade av att få höra 

hur det är tänkt att mödravårdscentralen (MVC) respektive socialtjänsten ska kunna upptäcka 

och vidare i så fall gå till väga vid ett möte med en gravid kvinna som visar sig dricka alkohol 

– vad, och om, verksamheterna har för riktlinjer för detta helt enkelt.  

Alla kvinnor erbjuds regelbunden kontakt med en barnmorska på MVC under graviditeten, 

och nära 100 procent av alla gravida i Sverige nyttjar detta (Leissner & Hedin, 2002). Vid det 

första besöket som alla gravida kvinnor gör hos MVC får de med sig hem ett formulär med 

lite frågor och test om levnadsvanor. Detta eftersom det inom svensk mödrahälsovård är av 

största vikt att redan tidigt under graviditeten fokusera på frågor om levnadsvanor (FHI, u.å). 

Ett av testen anger hur ens alkoholvanor sett ut året innan och nu under graviditeten, detta test 

är det tidigare nämnda AUDIT. Om testet visar på en hög alkoholkonsumtion kan resultatet 

ligga till grund för ett samtal med kvinnan kring detta. Barnmorskorna ska och har som rutin 

att alltid hålla ett samtal med kvinnan i början av graviditeten, där bland annat just 

alkoholkonsumtion- och vanor ska tas upp. Idag också närmast förväntar sig en gravid kvinna 

en diskussion om livsstilen, inklusive bland annat alkoholvanor, då hon kommer i kontakt 

med en barnmorska (Lessiner & Hedin, 2002). Socialsekreteraren säger:     

”det är ju sagt från landstinget att, de ska ju jobba med de här frågorna att fånga upp det här 

med våld och med alkohol och med… att de ska ju liksom fångas upp i dem här samtalen de 

har…” 

Inom mödrahälsovården i Sverige finns sedan många år tillbaka en tradition som innebär att 

barnmorskan avråder från alkohol under graviditen. För de flesta gravida kvinnor är detta 

självklart, även för dem med beroendesjukdomar. Att sköta nykterhet kan däremot vara svårt 

för dem med ett beroende, varför det är viktigt att MVC kan identifiera bruk, missbruk och 

beroende (Lessiner & Hedin, 2002). Testet AUDIT är enligt barnmorskesamordnaren ett 

sådant sätt för att kunna identifiera kvinnornas eventuella risk- eller missbruk. 

”Här i Västerbotten har vi ju det här formuläret… jag tog fram det… så det här skickas ju ut 

till alla. Och här ligger… det här testet här i, så alla fyller ju i” 

I de fall där kvinnan faktiskt får höga värden på AUDIT-testet ska detta följas upp. 

Barnmorskesamordnaren menar på att beroende av poängen på testet så avgörs det om det 

möjligen är en riskkonsumtion alternativt ett missbruk. Genom att lägga fram resultatet på 

testet för kvinnan kan barnmorskan prata utifrån det, om det till exempel är en 

riskkonsumtion:  

”Å då ger ju det här vissa poäng då… å… då har vi sagt, å jobbar som så att, ser du att du 

får poäng då som kanske handlar om en riskkonsumtion å då pratar vi ju med kvinnan och 

paret om det och säger att… ganska öppet… att när vi räknade ihop de här poängen så får vi 
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11 poäng eller 10 poäng eller vad det nu kan bli, och det tyder på att du har en 

riskkonsumtion…”har du funderat på det?”. Man försöker få en dialog om det.”  

”Så visst det är ett jättebra formulär, jättebra att ha samtal om.” 

Kvinnans barnmorska ska under graviditetens gång även fråga upp om hur konsumtionen av 

alkohol fortsatt sett ut. Barnmorskesamordnaren: 
 

”Är det en riskkonsumtion då ska vi följa upp det, att man inte bara lämnar det… utan att 

man frågar vidare under graviditeten.” 

Barnmorskesamordnaren säger att detta främst gäller de fall då kvinnan har en 

riskkonsumtion. Men enligt FHI´s kvalitetssäkring av arbetet inom mödrahälsovården ska 

barnmorskan under hela graviditeten ha uppföljningssamtal med de blivande föräldrarna om 

den gravida kvinnans alkoholvanor, oavsett konsumtionsmängd (FHI, u.å). 

Enligt socialsekreteraren är det dock inte alla barnmorskor som faktiskt vågar fråga kvinnan 

angående hennes alkoholvanor, man vill kanske inte stöta sig eller är rädd för att kränka 

kvinnan då det enligt både henne och barnmorskesamordnaren fortfarande är väldigt tabu-

belagt kring en kvinnas alkoholvanor. 

”Det är ju jättevanligt att man inte vågar fråga, att man inte liksom vill stöta sig och man… 

ja men, ”det gör säkert någon annan” eller ”jag har inte tid” eller… det är klart då måste 

man ju vara beredd på att ta emot svaret också… det är ju så.” 

Hon fortsätter: 

”Det handlar ju också som sagt om att våga fråga, att ta ansvar, de är inte alla som vill det... 

”jag är ju bara barnmorska”...” 

 

Har verksamheter som möter missbrukare tydliga rutiner och kan ge kvinnorna tillförlitlig 

information om de möjligheter som finns för hur man kan bli hjälpt och att man kan få 

behandling vid identifierat missbruk, stiger också benägenheten att identifiera problemet. 

Saknas dessa möjligheter är detta beklagligt då en sådan information skulle kunna vara 

mycket effektiv när det gäller att minska alkoholskador (Leissner & Hedin, 2002). Statens 

beredning för medicinsk utvärdering slår även fast att alkoholskador kan förebyggas: ”De 

flesta läkare och sjuksköterskor (barnmorskor) möter personer med riskfylld 

alkoholkonsumtion. I vetenskapliga studier är det väl dokumenterat att så kallad mini-

intervention – att identifiera riskfylld konsumtion, och att ge information samt 

motivationshöjande insatser och stöd – leder till minskad alkoholkonsumtion och färre 

alkoholproblem” (FHI, u.å). 

På frågan om hur socialsekretaren önskar att man skulle arbeta och hjälpa dessa kvinnor på 

bästa sätt svarade hon: 

”att fler vågar fråga de här kvinnorna, att fler får mod att fråga, ta upp de här frågorna o, 

utan att skuldbelägga dem, och att de liksom… att det inte blir så tabubelagt […] jag tror det 

här skulle behöva pratas om mycket mycket… det är så tyst kring det, det är så tabubelagt. 

Det är som en läkare sa till mig, ”ja men det är lättare att fråga om folks sexvanor än att 
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fråga om alkohol”. Det är mycket lättare att fråga om det. Men det är inte, alltså många… 

alltså folk överlag, som inte vågar… personal som kanske möter de här kvinnorna skulle våga 

öppna ögonen och våga fråga…” 

Riktlinjerna måste alltså handla om hur barnmorskorna pratar om alkohol med de gravida 

kvinnorna, hur de frågar upp och att använda formuläret AUDIT. Barnmorskesamordnaren; 

”just hur vi pratar om alkohol till gravida och hur vi frågar upp, också hur vi använder det 

här formuläret AUDIT.” 

Som även tidigare nämnts så kan inte socialtjänsten göra något om inte kvinnan själv vill det. 

Därför är det viktigt att barnmorskorna vet hur man använder AUDIT på bästa sätt för att 

kunna identifiera alkoholkonsumtionen under graviditeten, samt att barnmorskorna hela tiden 

fortsätter att följa upp det hela.  

Barnmorskans uppgift 

Som tidigare nämnts så har barnmorskan en väldigt stor uppgift, det är framför allt hos MVC 

som riktlinjerna kring de här frågorna måste vara tydliga. Socialsekreteraren tar flertalet 

gånger upp att de som möter dessa kvinnor måste våga fråga mer, exempelvis;  

”många gånger när man möter att... ”det är ju aldrig någon som har frågat” […] så jag 

tänker det behövs mer kunskap i olika utbildningar, bland de här som, bland läkare och bland 

sjuksköterskor, bland barnmorskor, bland förskolelärare, alltså bland all... det här… det 

pratas lite om det i olika utbildningar också.” 

Hon som socialsekreterare menar på att hon själv har ju svårt att upptäcka denna grupp 

kvinnor ifall de inte är aktuella hos socialtjänsten sedan tidigare, vilket i sin tur gör att hon 

kan ju inte hjälpa dem om hon inte vet om dem. Upptäckten måste då göras hos MVC.  

”Men att det är ju där de har en viktig uppgift som barnmorska.” 

Innan socialtjänsten kopplas in måste barnmorskan alltså ha gjort motivationsarbetet, vilket 

startar med att faktiskt fråga kvinnan själv. Enligt de nationella riktlinjerna för missbruks- och 

beroendevård ska man inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten sträva efter att tidigt 

upptäcka och nå dem som verkligen behöver vård. För att utföra detta räcker det inte med att 

bara vara reaktiv, det vill säga i det här fallet endast ta hand om individer med uppenbara 

alkoholproblem och som söker hjälp för detta. Det gäller också att försöka upptäcka 

problemen hos personer som kanske inte primärt besöker hälso- och sjukvården eller 

socialtjänsten just på grund av sina alkoholproblem (Socialstyrelsen, 2007b). Detta är något 

som socialsekreteraren återkommer till många gånger i intervjun, att barnmorskor måste 

öppna upp ögonen och ”våga fråga”, även om det många gånger kan ta emot att fråga upp 

om en kvinnas alkoholkonsumtion. Men som socialsekreteraren tidigare nämnde så är det 

enligt henne dock inte alla barnmorskor som vågar fråga upp om kvinnans alkoholvanor trots 

att riktlinjerna säger att barnmorskor ska följa upp alkoholvanorna under kvinnans hela 

graviditet. Detta innebär att barnmorskorna alltså inte alltid följer de utarbetade riktlinjerna 

som finns trots att de riktlinjer som finns enligt Leissner & Hedin (2002) kan bidra till att man 

i sjukvården lättare kan identifiera alkoholmissbruk. Vidare menar samma författare dock att 

det inte är ovanligt att man i sjukvården underlåter att identifiera ett missbruk eller en negativ 

livsstil, man vill inte ta risken att ”förstöra” en viktig patient-behandlarrelation, alternativt att 

man inte vet vad man ska göra med sin eventuella ”upptäckt” (a.a.). Något intressant och 
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viktigt här är att det faktum att barnmorskan ska fråga upp och följa upp varenda gravid 

kvinnas alkoholvanor inte efterlevs fullt ut i praktiken. Att det ser ut på detta sätt idag kan 

möjligen bero på att barnmorskorna inte upplever sig ha de tydliga rutinerna som sägs kunna 

öka benägenheten att identifieraproblemet och hjälpa kvinnorna för att i sin tur kunna minska 

alkoholskador. Förutsatt att barnmorskan ska våga fråga krävs också att denne vet vad som 

ska göras vid en eventuell upptäckt, att det finns en tydlig rutin angående vem han/hon ska 

vända sig till i dem fall då den gravida kvinnans problematik går utanför barnmorskans 

”vanliga” uppgifter.  

 

Resurser 

Både socialtjänsten och MVC har alltså ett antal riktlinjer att jobba efter. Det är framför allt 

barnmorskorna som har en stor uppgift i att upptäcka dessa kvinnor, speciellt då de inte är 

aktuella hos socialtjänsten sedan tidigare. Socialsekreteraren upplevde dock att det inte är alla 

barnmorskor som vågar fråga och vågar se att dessa kvinnor har alkoholproblem, att det finns 

en hel del okunskap om detta hos bland annat barnmorskor. Men de nationella riktlinjerna för 

missbruks- och beroendevård i Sverige säger att mödravården eller socialtjänsten ska inleda 

en utredning för att komma fram till kvinnans behov av stöd vid misstanke om missbruk eller 

beroende av alkohol under graviditeten, samt etablera kontakt med varandra och samverka 

med andra berörda instanser om så krävs (Socialstyrelsen, 2007b).  Så utifrån 

barnmorskesamordnarens och socialsekreterarens bild av deras riktlinjer blandat med de 

nationella riktlinjerna var det intressant att få höra hur socialsekreteraren och 

barnmorskesamordnaren tänkte kring insatser och resurser, vad som i verkligenheten erbjuds 

till den gravida kvinnan. Både socialsekreteraren och barnmorskesamordnaren var överens om 

att det alltid är väldigt individuellt när det kommer till resurser, insatser och behov. 

Barnmorskesamordnaren; 

”Å sen kan det ju se så individuellt ut beroende på hur det ser ut i hela ens sociala kontext så 

att säga… å nån av de här kanske redan har kontakt med socialtjänst i andra ärenden å 

andra inte, så det blir ju individuella bedömningar. Men att vi alltid då ska göra en 

uppföljning.” 

 

Utifrån det individuella behovet erbjuds sedan kvinnan olika alternativ. Enligt 

barnmorskesamordnaren kan det handla om allt från att barnmorskan själv ger kvinnan 

kortare rådgivning, hänvisar till kurator på hälsocentral, informerar om alkohol- och 

drogmottagningen eller hänvisar till beroendepsykiatrin. Enligt FHI (u.å) ska barnmorskan ta 

kontakt med samarbetspartners för hjälp med fall som kräver mer omfattande insatser, till 

exempel handledare, alkoholmottagning och kurator. Socialsekreteraren kan förutom att 

informera om det tidigare nämnda också erbjuda kvinnan att ha samtal med henne. Men allt 

detta handlar alltså om att informera och erbjuda kvinnan, alla insatser är med andra ord 

frivilliga för henne. Socialsekreteraren; 

 

”Men det beror ju på hur det ser ut och situationen och vad de själv vill… det handlar ofta 

om ett motivationsarbete, liksom att försöka få dem… de kanske får en samtalskontakt eller 

får… ja, beroende på var de själva står. För att många är ju motiverade… blir ju motiverade 

till hjälp när de blir gravida, då vill de ju liksom… så då får de ju som en uppgift då.” 

I och med att allting är frivilligt för den gravida kvinnan så kan alltså varken socialtjänsten 

eller MVC agera utan att kvinnan själv vill ha hjälp. Socialsekreteraren menar därför att 
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mycket handlar om att barnmorskan verkligen står på sig när denne känner en oro över den 

gravida kvinnan, detta eftersom kvinnan i de allra flesta fallen inte är aktuell hos 

socialtjänsten sedan tidigare.  

Som tidigare nämnts så slutar trots allt de allra flesta kvinnorna att dricka den dagen de blir 

gravid, att många har en kontroll över sitt drickande. Detta samtidigt som båda 

intervjupersonerna har märkt att många kvinnor blir väldigt motiverade att ta tag i sitt 

drickande när de blir gravida, som ovan beskrivits så har man sett att en graviditet kan vara en 

viktig vändpunkt i en alkoholmissbrukande kvinnas liv. För dessa kvinnor kan det därför 

räcka med kortare rådgivning och samtal med barnmorskan och socialsekreteraren. Men det 

finns dock fortfarande alltså en grupp kvinnor som inte har kontroll över sitt alkoholbruk. 

Socialsekreteraren; 

”Sen har vi de här som kanske inte väljer bort det, men det är ju svårt att veta. Men sen 

tänker jag de här som har svåra alkoholproblem… asså där måste man ju försöka titta på vad 

man kan göra, hjälpa dem med under graviditeten, vad de kan få för stöd. […] Det är ju som 

frivilligt att få stöd och hjälp. Alltså det finns ju möjlighet att få behandling… så det finns ju 

liksom… det beror ju på hur det ser ut tänker jag. Det är svårt att säga generellt. Då måste 

man ju som göra en bedömning, det finns ju en kvinnlig öppenvårds-behandling, om man 

säger att man har kommit väldigt långt i sitt missbruk…” 

För dessa kvinnor, som har ett allvarligare alkoholintag under graviditeten, kan det också 

handla om att erbjuda dem att få åka iväg på en längre behandling på institution. I kommunen 

som socialsekretaren arbetar i finns även en frivillig organisation som har en jour för kvinnor 

med missbruksproblem som också har en uppsökande verksamhet. Men de kvinnor som 

denna organisation arbetar mot är till största delen kvinnor som redan kommit väldigt långt i 

sitt missbruk. Dessa kvinnor är också många gånger redan aktuella hos socialtjänsten. 

Socialsekreteraren; 

”Och de kvinnor som har missbruksproblem som vi känner till inom socialtjänsten… då har 

man ju en annan ingång ändå liksom, att gå in och motivera till hjälp. Om de är aktuella för 

ett missbruk och blir gravida. För det har jag jobbat med, unga tjejer som blivit gravida 

liksom, som har varit inne i ett eget missbruk eller som har… där har man ju kunnat gå in och 

liksom ”nu ska du bli mamma” och då kunde man ju kanske…” 

Socialsekreteraren menar att det för henne är mycket lättare att hjälpa och motivera kvinnor 

som hon redan har kontakt med, oftast på grund av ett missbruk, innan de vart gravida. Detta 

eftersom de redan har en etablerad kontakt med varandra och i och med detta förhoppningsvis 

även ett förtroende och en tillit till varandra. Men i de fallen där kvinnan inte är aktuell hos 

socialtjänsten sedan tidigare är det återigen upp till barnmorskan att upptäcka ifall den gravida 

kvinnan dricker alkohol.  

 

Till och med i de här allvarligare fallen, då den gravida kvinnan dricker väldigt mycket 

alkohol under graviditeten, finns det ingenting man kan göra om inte kvinnan själv vill 

eftersom MVC och socialtjänst endast kan erbjuda och informera om hjälpinsatser. Bara för 

att kvinnan bär på ett ofött barn fungerar nämligen inte lag (1988:870) om vård av 

missbrukare i vissa fall (LVM), och det finns ingen annan lag som gör att man kan gå in och 

göra något för ett ofött barn. Detta är inte möjligt om inte kvinnan själv är aktuell för ett 

omhändertagande. Man kan med andra ord inte agera förrän barnet finns utanför magen, men 

är kvinnan fortfarande inne i ett gravt missbruk när barnet föds så kan socialtjänsten självklart 
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agera för barnets bästa då. Socialsekreterarens svar på frågan om LVM inte kan användas på 

en gravid kvinna; 

 

”Nä… Då ska de ju vara inne i ett så allvarligt missbruk så att hon liksom inte… ja ni vet ju, 

då ska det ju vara så att hon knappt kan ta hand om sig själv. Och det är ju klart, då är det 

ju… då är det ju fara å färde, då är det ju liksom… då är det ju mot kvinnan och inte mot 

barnet… man kan ju inte göra nått mot barnet…” 

 

Socialsekreteraren berättar att det faktum att det i dagsläget inte går att tvångsvårda en kvinna 

enligt LVM endast på grund av att hon är gravid är något som diskuterats mycket på hennes 

arbetsplats. Hon menar att även om hon till en del kan hålla med om att barnets behov inte 

finns förrän barnet är ute ur magen så borde de ändå kunna göra mer innan födseln. Både för 

att hon har sett en typ av motivation till förändring hos kvinnor som blivit omhändertagna 

samt så understryker hon att det är otroligt viktigt så att fostret inte ska få skador på grund av 

moderns alkoholbruk. Socialsekreteraren igen; 

”Så det är klart att... det kan ju vara... för de ser, när dom blir omhändertagna eller LVM:ade 

det är då de vill ha hjälp också... ofta. Så de är klart att visst har vi sett barn som har 

alkoholskador, det är inte roligt att se de barnen, de mår inte så bra…” 

Sammanfattningsvis tycker både barnmorskesamordnaren och socialsekreteraren att de har en 

hel del insatser att erbjuda den gravida kvinnan, men det är också allt som det är – ett 

erbjudande om att få hjälp. Mycket handlar därför om att för det första fånga upp dessa 

kvinnor, främst genom barnmorskan, och sedan startar ett motivationsarbete under 

graviditeten för både barnmorskan och socialsekreteraren. Dock konstaterar socialsekreteraren 

att det behövs något mer för att verkligen kunna hjälpa kvinnorna – och fostret som i 

dagsläget kommer i andra hand. 

 

Samverkan 

Eftersom tidigare forskning visat på att samverkan mellan olika aktörer, främst MVC och 

socialtjänst, är väldigt viktigt för att kunna hjälpa dessa kvinnor så ville vi höra 

intervjupersonernas åsikter och upplevelser kring just samverkan dem emellan. Det som 

tydligt kom fram i intervjuerna var att både barnmorskesamordnaren och socialsekreteraren 

ansåg att samverkan mellan MVC och socialtjänsten kan och borde fungera betydligt bättre än 

vad den gör idag. Undantagsfall enligt båda intervjupersonerna är familjecentraler, där man 

som barnmorska och socialsekreterare arbetar tillsammans under samma tak. När 

socialsekreterarna sitter i socialtjänstens hus och barnmorskorna arbetar på de olika fristående 

mödravårdcentralerna är kontakten dem emellan däremot nästintill obefintlig. Att man då 

kontaktar varandra är inte alls vanligt, och det har till exempel enligt barnmorskesamordnaren 

aldrig hänt att socialtjänsten faktiskt har ringt till MVC för att samspråka eller berätta något 

om en aktuell kvinna som blivit gravid.         

”Nej, det har aldrig hänt att socialtjänsten har ringt upp och talat om det… nä… aldrig. Eller 

jag vet inte om det har hänt nånsin, jag har, jag kan inte vara hundra procent säker men, jag 

har aldrig hört talas om någon barnmorska, någon kollega, som har berättat att det här har 

socialtjänsten ringt och talat om.” 
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Denna barnmorskesamordnare upplever inte att socialtjänsten kontaktar MVC i dessa fall, 

alltså när det handlar om att socialsekreterarna på socialtjänstens hus ska kontakta de 

fristående mödravårdscentralerna. Däremot om både barnmorskor och socialsekreterare sitter 

tillsammans på en familjecentral så tror barnmorskesamordnaren att man har en bättre kontakt 

med varandra och kan prata med varandra på ett annat sätt;   

”Möjligtvis, kan jag tänka mig att nu när man jobbar på familjecentraler att då är det enklare 

att ha den här kontakten med socialtjänsten att man skulle kunna få en sån information…” 

Att en barnmorska på en fristående mödravårdcentral personligen skulle ta kontakt med 

socialtjänsten är också ytterst sällan förekommande. Barnmorskesamordnaren tror att 

barnmorskor upplever det väldigt svårt och anonymt att ta kontakt; 

”Det kan vara anonymt här i centrala stan…[…] som det är nu när det är stort och anonymt, 

du ska ringa till en mottagningsenhet och kanske får frågan ”vill du göra en anmälan” eller 

bara att du pratar anonymt om något och så vet du ingenting vad som händer efter det är inte 

bra...” 

Även socialsekreteraren tror att barnmorskorna på de fristående mödravårdscentralerna kan ha 

svårt att veta hur de på ett bra sätt ska ta kontakt med socialtjänsten;   

”När det är i stan då är det socialtjänstens hus och då ska man ringa till en mottagningsenhet 

och...”[...]”jag förstår att de har svårt att veta vem de ska prata med i socialtjänstens hus, för 

det är ju en mastodontorganisation, som ska omorganiseras igen så…” 

Vår tolkning är att varken MCV eller socialtjänsten kontaktar den andre aktören i de fall man 

upptäcker att en kvinna är gravid och missbrukar alkohol. MVC ska kontakta socialtjänsten 

vid en sådan upptäckt, hur och om MVC kontaktar socialtjänsten verkar däremot otydligt. 

Barmmorskesamordnaren; 

”Alltså de är så svårt att säga exakt men det ska vi ju göra, och sitter du då på en 

familjecentral då har du ju socialtjänsten ganska nära, det är ju betydligt svårare om du inte 

har det om du ska ringa till någon, det allra allra bästa är ju att ha kvinnan med sig, familjen 

med sig, och frågar du lite om de här då är de ju inte så ovanligt att de redan har en kontakt 

med socialtjänsten.” 

Att MVC kontaktar socialtjänsten utan kvinnans vetskap vid oro för kvinnan och det väntade 

barnet är däremot ganska lönlöst enligt socialsekreteraren, eftersom att det inte leder vidare 

till någon hjälp om inte kvinnan själv vill det. Risken är bara att den kontakt och tillit man 

som barnmorska har fått med kvinnan raseras. Kvinnan kan istället uppleva det som att 

barnmorskan går ”bakom ryggen” på henne om socialtjänsten plötsligt kontaktar henne utan 

att barnmorskan själv har arbetat upp motivationen till att ta hjälp från socialtjänsten. 

Socialsekreteraren;   

”men som sagt bara ringa för att man är orolig… det händer ju som ingenting, vi kan ju som 

inte göra någonting ändå om inte kvinnan själv vill ha hjälp” 

Enda gången socialtjänsten kan ingripa mot kvinnans egen vilja är om ett LVM skulle bli 

aktuellt. Dock inte för det väntade barnets skull, då LVM- lagen som tidigare nämnts inte 

innefattar ofödda barn. Lagen gäller endast om det handlar om kvinnan själv. 



27 
 

Så i det läget, när man som barnmorska hos MVC upptäcker en gravid kvinna som brukar 

alkohol, ligger det ett stort ansvar på barnmorskan att informera och motivera kvinnan till att 

avstå alkohol eller ta emot hjälp om hon av egen kraft inte klarar av att bevara en nykter 

graviditet enligt socialsekreteraren.  

”det bästa det är ju om barnmorskan kan prata med kvinnan själv först… alltså det måste hon 

ju göra, hon kan ju inte ta kontakt om inte, vi kan ju som inte, på det sättet agera, de ligger ju 

ett motivationsarbete på barnmorskan” 

Vidare så tycker socialsekreteraren att det bästa är om man som barnmorska får kvinnan med 

sig kring hur man tänker och känner. Hon menar på att det handlar om ett motivationsarbete 

från barnmorskans sida i dessa frågor. Det är enligt henne i princip lönlöst att kontakta 

socialtjänsten om kvinnan ändå inte själv vill ha någon hjälp. För det första tycker 

socialsekreteraren att man som barnmorska till kvinnan ska säga till exempel:    

”vet du att jag är så bekymrad för… att vi kanske ska gå tillsammans till socialtjänsten för att 

få hjälp... jag är liksom så orolig att jag kan inte sitta med det här, jag måste liksom få, jag 

kommer att ta kontakt med socialtjänsten.” 

Socialsekreteraren anser alltså inte att en samverkan med mödravårdcentralen skulle mynna ut 

i något givande om kvinnan inte själv vill ha någon hjälp från socialtjänstens sida, en kontakt 

med socialtjänsten skulle alltså inte tjäna någonting till om kvinnan inte vill ta emot den hjälp 

som socialtjänsten har att erbjuda. Socialsekreteraren förklarar; 

”jag menar det bygger ju på att barnmorskan kan stå på sig att, jag känner att jag är så 

orolig här att, att jag kommer att ta kontakt med socialtjänsten om inte du gör det själv… […] 

det finns inga genvägar, man kan liksom inte gå nå genvägar, socialtjänsten kan inte göra 

någonting om de inte vill själva… visst kan vi erbjuda stöd och hjälp, men de skulle sällan 

funka om inte kvinnan själv vill…” 

Förutom en kontakt aktörerna emellan kan man anta att vetskap om hur varandras 

verksamheter fungerar och vad man har för riktlinjer kring det man ska samverka om är 

viktigt. Barnmorskesamordnaren tar tidigt i intervjun upp att hon inte riktigt vet vad 

socialtjänsten har för några riktlinjer och hur de tänker i de fall där en kvinna är aktuell hos 

dem och de under tiden får veta att hon är gravid.  

”nä, jag vet inte riktigt hur man tänker om man träffar en gravid då, som man vet, eller en 

som har problem med sitt drickande, och så förstår man att hon är gravid... jag vet inte riktigt 

hur man tänker inom socialtjänsten, och om det finns någon policy där och riktlinjer, för som 

sagt det är väldigt ovanligt att det blir kontakt från socialtjänsten om en sån familj, jag har 

aldrig stött på det...” 

Om man bortser från de olika familjecentralerna som idag finns så kan en av förklaringarna 

enligt socialsekreteraren, när det gäller brister i samverkan, vara de förväntningar som vården 

har på socialtjänsten. Man förväntar sig från vårdens sida att socialtjänsten ska agera och ta 

tag ta i saker som vården inte anser sig ha kunskap om eller ansvar för. När hon började arbeta 

på familjecentralen upplevde hon att det fanns en massa förväntningar på henne som 

socialsekreterare. 
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”asså man får ändå tänka att jobba inom vård och inom socialtjänsten… man har ganska 

olika kulturer, och hur det är uppbyggt… det här med hierarkier och… jag menar, när jag 

började där så kände jag liksom att det fanns en massa förväntningar i luften på mig… just 

från BVC, och jag fattade ju som ingenting liksom… 

Hon menar på att det tog sin tid innan det nuvarande teamet på familjecentralen kunde arbeta 

på ett samspelt sätt.   

”jag menar, jag måste ju lära känna er i teamet, jag måste ju veta vilka era professioner är… 

och bara försöka… men den förväntan va liksom att jag skulle göra så mycket på en gång, 

liksom det här med att om man är den… nu vet jag inte om det är så på alla ställen, men 

landstinget är ju så hierarkiskt just det här med läkare… hur det är uppbyggt. Medan vi är 

ganska fria, i alla fall i vår kommun har vi det ganska fritt så att det var ganska intressant att 

se hur det är att jobba med olika… men det har varit oerhört utvecklande att få jobba och 

vara så här nära. Så att jag har ju en hel del samarbete med barnmorskor på ett väldigt 

enkelt och smidigt sätt. För oss är det ju ganska enkelt.” 

Vidare säger socialsekreteraren att de är viktigt att hon och barnmorskorna känner varandra 

och vet vad den andre kan för att kunna samarbeta på ett bra sätt: 

”… för det handlar ju naturligtvis om att, jag menar att jag och barnmorskorna upparbetar 

ett samarbete, vi känner varann och vi kan varandra och vi vet ungefär och… för det handlar 

för den skull inte att man ska sitta och skvallra om människor utan det handlar ju liksom om 

att ventilera och fundera, så att visst är det det handlar om.” 

Återigen måste de olika aktörerna veta hur varderas riktlinjer ser ut och hur man arbetar på 

vardera verksamhet för att kunna samverka på ett bra sätt. På familjecentralerna fungerar med 

andra ord detta samarbete väldigt bra – men inte på övriga mödravårdcentraler som inte har 

någon socialsekreterare nära. 

Trots att man inte sitter på en familjecentral så tror barnmorskesamordaren att man borde 

kunna samarbeta på ett bättre sätt, hon menar på att båda aktörerna arbetar ju för familjens 

bästa, vilket är ett gemensamt huvudfokus, därmed tror hon att samarbetet borde kunna 

förbättras, trots att de sitter i olika byggnader. I en rapport från socialstyrelsen betonas även 

där tyngdpunkten i en samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård och att ett 

tvärprofessionellt arbete kring dessa frågor är viktigt (Socialstyrelsen, 2007a). 

”Vi jobbar ju alla för familjens bästa, så att det borde ju gå att samarbeta på ett klokt sätt 

tycker jag, det tror jag det gör också. Det tror jag.” 

Socialsekreteraren i sin tur tycker slutligen att samverkan mellan henne och MVC har blivit 

betydligt bättre nu än när hon endast satt på socialtjänstens hus. 

”det har ju blivit jättestor skillnad, jag önskar att det fanns fler familjecentraler” 
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De gravida kvinnornas roll i samverkan 

Studiens syfte var att ta reda på hur samverkan mellan MVC och socialtjänsten fungerar och 

vilka resurser som finns att tillgå. Men något viktigt att betona utifrån datamaterialet är att om 

kvinnorna själva inte är motiverade till hjälp så är en samverkan mellan de två nämnda 

aktörerna och de resurser som finns obetydliga. Eftersom hjälpen och stödet till en gravid 

kvinna som dricker alkohol är frivilligt och endast erbjudanden om hjälp så är den gravida 

kvinnans egna roll i samverkan mellan barnmorska och socialsekreterare av stor betydelse. 

Varken barnmorskan eller socialsekreteraren kan agera om inte kvinnan själv vill eller är 

aktuell för ett omhändertagande enligt LVM. Dock kan uppgiften att hjälpa och stötta en 

gravid kvinna som dricker alkohol gå utöver en barnmorskas ”vanliga” uppgifter och kan 

därmed kräva socialkurativa kunskaper som en socialsekreterare besitter. Återigen är det dock 

lönlöst att barnmorskan går bakom ryggen på den gravida kvinnan och själv tar kontakt med 

socialtjänsten. Socialsekreteraren ger därför exempel på att barnmorskan gärna kan ge som 

förslag till kvinnan att ha en gemensam träff med socialtjänsten, så att de tillsammans kan 

stötta och informera kvinnan. Socialsekreteraren understryker också än en gång att eftersom 

all hjälp är frivillig för kvinnan så är det många gånger ingen lätt uppgift; 

”Det finns inga genvägar, man kan liksom inte gå några genvägar, socialtjänsten kan inte 

göra någonting om de inte vill själva… visst kan vi erbjuda stöd och hjälp, men det skulle 

sällan funka om inte kvinnan själv vill, då kan man ju motivera dem till att söka annan hjälp 

kanske...” 

Än en gång är det viktigt att poängtera att det handlar om mycket mer än själva resurserna i 

sig, det handlar först och främst om att fånga upp och identifiera kvinnorna och sedan 

motivera dem till hjälp. Resurserna är endast information och erbjudanden om hjälp och stöd. 

Positiva exempel - samlokalisering 

Barnmorskesamordnaren har ett exempel från hur det såg ut tidigare då ett samarbete faktiskt 

fungerade. Detta var när socialtjänsten innan omorganiseringar låg utlokaliserad och inte bara 

befann sig i socialtjänstens hus. Socialtjänsten hade då sitt kontor nära MVC och 

barnmorskorna visste vilka socialsekreterarna var.  

”En period när, det är ju länge sen men, socialtjänsten var utlokaliserad, så att de fanns i [en 

viss ort] när jag jobbade där, då hade de sitt kontor där, då visste vi ju vilka de var som 

jobbade där och vi hade en del träffar gemensamt och vi kunde också träffa familjerna 

tillsammans med oss inom mödra- och barnhälsovården och med socialsekreterare, då 

fungerade det ju mycket bättre” 

Detta exempel är utifrån hur det kunde se ut tidigare, innan familjecentraler fanns, och innan 

socialsekreterarna bara, förutom på familjecentralerna, sitter i socialtjänstens hus. Exemplet 

liknar väldigt mycket hur man idag arbetar på familjecentralerna, man sitter nära varandra, 

jobbar i team och känner till varandras professioner, är lättillgängliga och kan samspråka och 

lätt träffas. Dock finns det bara några få familjecentraler, i de flesta fall är det fristående 

MVC:er utan naturlig närhet och kontakt med socialsekreterare. 

På en familjecentral kan barnmorskorna lätt ”gå över” till en socialsekreterare som sitter i 

samma byggnad och samråda vid exempelvis höga siffror på AUDIT-testet. Därefter kan 

socialsekreteraren smidigt kopplas in om barnmorskan och socialsekreteraren känner att det 

behövs. Socialsekreteraren berättar; 
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”Vår barnmorska [på familjecentralen] är oerhört duktig på att titta på det här med 

kartläggning av alkohol. […] så det är en jättebra samarbetespartner […] ser man att man 

får alldeles för höga siffror liksom då kan jag ju kopplas in då också. Så barnmorskan kan ju 

redan tidigt då upptäcka.” 

Detta till skillnad från de fristående mödravårdscentralerna, där det inte alls är lika lätt att 

kontakta någon socialsekreterare vid höga siffror på det genomförda testet eller vid oro för 

kvinnan. Barnmorskesamordnaren upplever samarbetet med socialtjänsten som dåligt och hon 

tror att det kan bli mycket bättre än vad det är idag. 

”mycket bättre, för att de flesta barnmorskor upplever det väldigt svårt att ta kontakt med 

socialtjänsten.” 

Socialsekreteraren som tidigare satt på socialtjänstens hus men numera arbetar och befinner 

sig på en familjecentral intygar vidare om att nu när hon sitter på en familjecentral så fungerar 

samverkan betydligt bättre.    

”Det heter ju familjecenter, familjecentral, familjens hus… men det är ju alltså en samverkan 

mellan kommun och landsting, för att vi såg ju liksom det här att… vi satt så långt ifrån 

varandra… å barnmorskan och BVC och så där, vi satt ju liksom i våra olika moduler och 

jobbade. Vi hade egentligen väldigt lite kontakt med varandra och så där… då var ju den 

tanken också att för familjens skull finnas på samma ställe och samtidigt också det här att det 

skulle vara lättare för oss att kunna samarbeta…” 

Socialsekreteraren upplevde det alltså som att samarbetet är mycket bättre nu när hon arbetar 

på en familjecentral jämfört med innan när hon arbetade som ”traditionell” socialsekreterare. 

På en av familjecentralerna där den intervjuade socialsekreteraren arbetar är dem ett team av 

olika relevanta professioner. 

”vi är ju ett team då med barnmorska, öppna förskolan, BVC och jag då… så vi är som ett 

team som jobbar tillsammans. Så det innebär ju att jag väldigt tidigt kommer in, när 

kvinnorna är gravida och är föräldrar så där så att… så det är ju ett sätt för mig att få mycket 

mer samverkan mot barnmorskan som jag inte hade när jag jobbade liksom traditionellt som 

socialsekreterare.” 

På familjecentralerna där dem arbetar i ett sådant här team upplever socialsekreteraren att 

samarbetet jämnfört med innan alltså är betydligt bättre.  

”nu kan ju barnmorskan bara komma in till mig och säga att ”nu har jag träffat den här 

kvinnan”… utan att säga namnet… bara att ”det är si eller så, jag känner en viss oro, skulle 

du kunna träffa henne”. Det hände ju aldrig förut. Då skulle man ju till socialtjänsten… ni vet 

ju socialtjänsten, då ska man ju nästan ha ett… klart de kunde ringa kanske och bara 

diskutera och samråda med oss nån gång. Men inte alls på samma sätt, det är betydligt 

annorlunda.” 

Familjecentralerna uppfattas vara en mycket bra satsning där olika professioner får chansen 

att samarbeta på ett positivt och givande sätt. Socialsekreteraren igen; 
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”Om man tänker ett förebyggande arbete så är ju det här en jättebra satsning. Att kunna nå 

föräldrar tidigt. Jag menar vi [socialsekreterare – barnmorska] ser ju olika saker.” 

I Malmö finns en liknande satsning som kallas Ambulatoriet, en verksamhet där socialtjänst 

och sjukvård samverkar för gravida missbrukare. Den grundläggande principen är att de som 

arbetar i den här verksamheten bistår med sina specifika yrkeskunskaper och färdigheter. 

Olikheterna har här setts som en tillgång, dock har man ständigt behövt förändra och förbättra 

arbetet, men detta kan ses som en spegling av målgruppen, gravida missbrukare, vilket också 

är en rikt nyanserad grupp med olika behov. Uppgifter från verksamheten Ambulatoriet talar 

mycket för att komplikationsfrekvensen på barnet och förlossningen kan minskas, om tidiga 

interventionsåtgärder kan sättas in, detta ger möjlighet att påverka graviditeten i positiv 

(alkohol- och drogfri) riktning. Efter att denna verksamhet kom till kan det konstateras att fler 

missbrukande kvinnor i området tidigare kommer till MVC vid konstaterad graviditet. 

Kvinnorna har alltså erbjudits behandling för missbruket, antingen i öppen vård eller på 

institution. Ambulatoriet har lyckats minska ned förekomsten av kaotiska tvångsingripanden 

sent i graviditeten eller i samband med förlossningen (Leissner & Hedin, 2002). 

Sammantaget kan man utifrån intervjupersonernas svar tolka det som att möjligheterna till en 

god samverkan mellan dessa aktörer är mycket bättre på familjecentralerna än på övriga 

fristående MVC:s och socialtjänsten. Detta på grund av att de på familjecentralerna jobbar i 

team med olika professioner och där de har fått lära känna varandra och de olika 

professionernas arbetsuppgifter. De jobbar även inom samma lokaler vilket gör det lättare att 

kunna diskutera och samråda kring kvinnor som de träffar. 

Båda intervjupersonerna hoppas och tror också att det skulle kunna gå att ordna så att 

samverkan mellan MVC och socialtjänst fungerar bättre i framtiden. Önskan från dem båda är 

att det då ska vara lättare att ringa till socialtjänsten, kanske till en viss person, bara för att 

kunna rådfråga och diskutera olika fall. Detta utan att en barnmorska ska känna att hon måste 

göra en anmälan på en kvinna, vilket många gånger gör att barnmorskor drar sig för att 

kontakta socialtjänsten. Som det ser ut idag, förutom på familjecentralerna, tror 

intervjupersonerna kan göra att en hel del kvinnor kanske inte får den hjälp de skulle behöva, 

just på grund av den krångliga och otydliga samverkan som råder idag.  
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DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur socialsekreterare och barnmorskor själva 

upplever att samverkan dem emellan fungerar i arbetet med att upptäcka, stödja och hjälpa 

kvinnor som dricker alkohol under sin graviditet. För att besvara detta utgick vi ifrån tre 

stycken frågeställningar. Dessa frågeställningar berörde vilka resurser det finns att tillgå för 

denna grupp kvinnor, om det finns utarbetade riktlinjer och struktur för hur 

mödravårdscentralen respektive socialtjänsten ska upptäcka och hjälpa dessa kvinnor samt hur 

samverkan mellan de två aktörerna fungerar i arbetet med dessa kvinnor. 

En första tydlig upptäckt vi gjorde redan i början av vår studie var att många av de 

barnmorskor och en del av de socialsekreterare som vi ringde för förfrågan om intervju 

svarade snabbt och tydligt att det inte finns gravida som dricker alkohol och att de därför inte 

hade någon erfarenhet av vårt studerade ämne och därmed inte kunde hjälpa oss. Detta var 

något som vi blev väldigt förvånade över gång på gång, eftersom tidigare och aktuell 

forskning visat på att det till exempel i Sverige föds upp till 400 barn varje år som lider av 

grava skador just på grund av moderns alkoholintag under graviditeten, barn som med stor 

säkerhet kan komma att utveckla den kliniska bilden av FAS. Tittar man i resten av världen så 

anses FAS även vara en stor orsak till utvecklingsstörning i USA och mest troligt i hela 

världen. Utöver dessa cirka 400 barn som föds varje år och kan antas lida av den kliniska 

bilden av FAS så har senare års forskning visat på att även måttliga alkoholmängder som intas 

under känsliga perioder i fosterlivet kan leda till skador i flera funktionsområden senare i 

livet, utan att uppfylla kriterierna för just FAS och utan att tillhöra riskgrupperna. Med andra 

ord så finns det forskning som bevisar att det finns en relativt stor mängd barn som varje år 

föds med antingen grava skador eller skador som till en början kanske inte syns och därmed 

inte direkt kan kopplas till moderns alkoholintag under graviditeten. Om vi då återkommer till 

det faktum att väldigt många barnmorskor men också en del socialsekreterare menade på att 

dessa kvinnor inte finns – vad beror detta på? Det är någonting vi funderat på en hel del. 

Beror det på att dessa professioner blundar för detta problem? Eller beror det på ren 

okunskap? Utifrån detta kan vi ändå dra en slags slutsats att det inte finns några konkreta 

riktlinjer att följa om de skulle stöta på ett sådant fall, trots att ett av alkoholpolitikens delmål 

är att barn inte ska behöva födas med skador som uppkommit till följd av att modern har 

brukat alkohol under graviditeten. Vi tycker att det ändå borde finnas någon slags 

handlingsplan kring detta hos de två aktörerna. 

 

Utifrån både tidigare forskning och vad våra två intervjupersoner uttryckte har vi fått kunskap 

om att det finns en grupp kvinnor vars alkoholbruk under graviditeten inte kommer fram. 

Anledningen till detta kan bland annat vara att kvinnorna känner en rädsla för att förlora det 

väntade barnet vid en kontakt med socialtjänsten, och därför inte berättar något, samtidigt som 

kvinnors alkoholbruk fortfarande är väldigt skamfyllt och tabubelagt. Utifrån det som 

framkommit under tiden vi gjort vår studie har vi fått upplevelsen att en del kvinnor kan 

tänkas tro att ifall de erkänner att de har ett visst alkoholbruk under sin graviditetet, vid samtal 

med barnmorskan, så kommer hennes barn automatiskt bli omhändertaget. Med utgångspunkt 

i det så tror vi att det är viktigt att barnmorskor blir mer medvetna om detta och även handlar 

utifrån det. Därför tror vi att det är avgörande att barnmorskor får ta del av mer utbildning 

kring beroendefrågor och har ett mer öppet förhållningssätt kring alkohol så det i sin tur gör 

att kvinnor känner mindre skam kring sitt alkoholbruk och därmed vågar berätta. Vidare 

måste barnmorskan vara tydligare med informationen om att de kan få hjälp och stöd även av 

socialtjänsten utan att det för den skull innebär ett omhändertagande av barnet. Därtill är det 

även viktigt att barnmorskorna är medvetna om att det kan krävas ett stort motivationsarbete 
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från deras sida. Förutom detta motivationsarbete har det framkommit att samverkan är av stor 

betydelse. 

Enligt socialstyrelsen så är grunden för att samverkan ska fungera att det finns styrning, 

struktur och en samsyn aktörerna emellan, eftersom att det många gånger är nödvändigt med 

särskilda insatser i samverkan mellan just sjukvård och socialtjänst. Vi har dock sett tydliga 

brister när det kommer till struktur och samsyn. Ett starkt exempel på detta är att de olika 

professionerna (barnmorska och socialsekreterare) inte vet vad motsatt part har för riktlinjer 

och hur de tänker när det kommer till gravida kvinnor som dricker alkohol. Detta samtidigt 

som en kontakt dem emellan idag är nästintill obefintlig. Att det ser ut så här i praktiken fick 

oss att komma fram till att detta är det största problemet, att det är redan här det brister i 

samverkan. Då de inte har någon som helst koll på varandras riktlinjer kring det studerade 

fenomenet och inte heller har någon etablerad kontakt idag gör det att samverkan brister och 

att många kvinnor därmed blir utan den optimala hjälp som de troligtvis kunde ha fått. 

Som det ser ut idag kan både barnmorskan och socialsekreteraren endast erbjuda och 

informera om hjälp och stöd, då LVM endast kan användas på kvinnan själv och inte på grund 

av det ofödda barnet. Men enligt 25 kap. 12 § sista stycket i offentlighets- och sekretesslagen 

kan man lämna uppgifter mellan myndigheter vid skydd för det väntade barnet. Detta är något 

som låter fint i teorin, men i praktiken är detta lönlöst med tanke på att ett uppgiftslämnande 

inte leder någon vart om kvinnan själv ändå inte vill ha någon hjälp. Därför är kvinnans egen 

roll i samverkan betydande, hon måste vara motiverad till att ta hjälp. För att hon ska bli 

motiverad till att ta hjälp kan man tänka sig att någon utifrån behöver motivera henne. Av allt 

att döma blir våra slutsatser att barnmorskan har en väldigt stor uppgift i att motivera kvinnan 

till att själv vilja ta emot stöd och hjälp. I sin tur behöver kanske barnmorskan utbildning för 

att klara av det. Men vi tänker ändå att barnmorskan inte ska behöva ”vara helt själv” i detta i 

de fall där barnmorskan känner att det behövs mer socialkurativa kunskaper, barnmorskor är 

ju egentligen utbildade till att ta hand om ”vanliga” graviditeter. Vi tycker att det borde vara 

lättare för barnmorskor att kunna ringa och rådfråga en socialsekreterare, som faktiskt besitter 

mer kunskaper i beroendefrågor och har de socialkurativa kunskaperna. Men som det ser ut 

idag så finns det mycket att förbättra, bland annat att det blir enklare att kontakta 

socialtjänsten. Idag fungerar det på så sätt att barnmorskan får ringa en mottagningsenhet och 

får då endast frågan om denne vill göra en anmälan. I de få fall där detta händer får 

barnmorskan inte heller någon återkoppling kring hur det sedan har gått för kvinnan och 

barnet och eventuella beslut om insatser.  

Slutligen har vi dock kunnat se exempel på en fungerande samverkan mellan barnmorskor och 

socialsekreterare. Dessa exempel är hur man arbetar på en familjecentral samt exempelvis på 

Ambulatoriet där socialtjänst och sjukvård samverkar för gravida missbrukare. Inom båda 

dessa verksamheter arbetar man i team med relevanta professioner och de är medvetna om 

varandras yrkeskunskaper och färdigheter. Detta gör att personalen som möter dessa kvinnor 

kompletterar varandra då de ser olika saker men arbetar mot samma mål. Samlokalisering har 

med andra ord visat sig vara effektivt och fungerande när det gäller samverkan. Vi tänker 

därför att dessa exempel på samverkan är något man kan sträva efter, även socialsekreteraren 

styrker att samarbetet med barnmorskan fungerar mycket bättre nu då hon arbetar på en 

familjecentral jämfört med när hon jobbat som traditionell socialsekreterare. Men att bilda 

familjecentraler överallt är svårt att genomföra i praktiken. Vi tänker därför att en samverkan 

mellan barnmorskor och socialsekreterare måste fungera ändå, även om de två professionerna 

sitter på en mödravårdscentral respektive socialtjänstens hus. Det måste med andra ord vara 

enklare för respektive parter att kontakta varandra, framför allt ringa till specifika, angivna 

personer som man kan samråda med, som är grunden för en fungerande samverkan. 
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Under studiens gång har nya frågeställningar frambringats hos oss. Bland annat har vi 

funderat en hel del kring hur de gravida kvinnorna själva upplever att de blivit bemötta och 

vad de fått för hjälp och stöd. Hade vi istället intervjuat målgruppen själva så kan vi anta att vi 

hade fått ett annat resultat i studien än vad vi nu fått. Vi tänker att målgruppens egna åsikter 

kring bemötandet och hjälpen är av största vikt för att kunna förbättra arbetet kring det 

studerade fenomenet. Därför anser vi att det finns behov av ytterligare forskning på området 

för att de berörda kvinnorna ska få optimal hjälp och för att förhindra att barn föds med 

alkoholrelaterade skador.    
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Bilaga 1.  

 

Intervjuguide, mödravårdscentralen 

 

Personlig bakgrund 

- Vad är dina arbetsuppgifter? 

- Hur länge har du jobbat här? 

- Vad har du för utbildning (till detta jobb)? 

 

Frågor kring gravida och alkohol 

- Möter du i ditt jobb kvinnor som dricker alkohol under graviditeten? 

o Om inte, finns det ändå utarbetade riktlinjer och kunskap om alkoholbruk 

under graviditet? 

 

- Är det ett vanligt fenomen? 

 

- Vilka är dessa kvinnor som dricker under graviditeten? 

 

- Hur bemöter du dem? 

 

- Är det en fast rutin att alltid ta reda på ifall kvinnan dricker alkohol även under sin 

graviditet? 

 

- Finns det någon speciell plan ni följer vid misstanke om att den gravida kvinnan 

dricker alkohol? (AUDIT t ex?) 

 

- Har ni någon speciell gräns eller nivå av drickande som ni anser är ”okej”, utan att 

därmed sätta in speciella åtgärder? 

 

- Bemöts kvinnorna olika beroende på hur mycket de dricker? 

 

Frågor kring samverkan MVC-Socialtjänst 

- Vad gör ni när ni får reda på att kvinnan dricker alkohol under graviditeten? 

o Finns det riktlinjer för arbetet med dessa kvinnor? 

o Har ni som arbetar på MVC någon speciell utbildning kring beroendefrågor? 

o Hänvisas kvinnorna vidare någon gång? Var i så fall? När tar ni det beslutet 

och varför? 

o Gör ni det även mot kvinnans vilja ifall det skulle vara så? 
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- Har ni ett utvecklat samarbete med exempelvis socialtjänsten kring dessa frågor? 

o Om så är fallet, hur ser detta samarbete ut?  

o Finns det utarbetade riktlinjer för samarbetet? 

o Känner du att du har tillräcklig kunskap om deras verksamhet och 

arbetsuppgifter? 

o Hur tycker du att samarbetet fungerar? 

 

- Om du fick önska, hur skulle arbetet med gravida kvinnor som dricker alkohol se ut? 
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Bilaga 2.  

 

Intervjuguide, socialtjänst  

 

Personlig bakgrund  

 Vad är dina arbetsuppgifter?  

 

 Hur länge har du jobbat här?  

 

 Vad har du för utbildning (till detta jobb)?  

 

Frågor kring gravida och alkohol hos socialtjänsten  

 Möter du i ditt jobb kvinnor som dricker alkohol i någon mängd under graviditeten?  

o Om inte, finns det ändå utarbetade riktlinjer och kunskap om alkoholbruk under 

graviditet?  

 

 Hur vanligt är detta fenomen?  

 

 Vilka är dessa kvinnor som dricker under graviditeten? 

o Upplever du att socioekonomisk status har ett samband med detta (utbildning, 

yrke, inkomst etc.)?   

 

 Hur kommer du i kontakt med dessa kvinnor?  

 

 Hur går du tillväga i arbetet med dessa kvinnor? 

o Finns det utarbetade riktlinjer speciellt för gravida kvinnor som dricker alkohol? 

o Rent konkret, vad erbjuds dessa kvinnor för hjälp från er? 

 Händer det att du får vetskap från någon annan aktör om att en kvinna som är gravid 

dricker alkohol (en kvinna som inte är aktuell hos er sedan tidigare)? 

o Vilka andra aktörer handlar det främst om? 

 

 

Frågor kring gravida och alkohol, och samverkan med andra aktörer 

 Har ni ett utvecklat samarbete med MVC kring dessa frågor?  

o Om så är fallet, hur ser detta samarbete ut? Vad fungerar bra respektive mindre bra 

i samarbetet? 

o  Känner du att du har tillräcklig kunskap om deras verksamhet och 

arbetsuppgifter?  

o Finns det något som kan förbättras kring samverkan mellan er och MVC? 

 



40 
 

 Hur tror du att barnmorskorna upplever tillgängligheten till kontakt med er vid oro för 

kvinnor som brukar alkohol under graviditet? 

 

 Händer det att ni tar kontakt med MVC för att informera barnmorskan om att ni känner till 

att en kvinna som är gravid dricker alkohol?  

 

 Hänvisas kvinnorna vidare någon gång? Var i så fall? När tar ni det beslutet och varför?  

 

 Om du fick önska, hur skulle arbetet med gravida kvinnor som dricker alkohol se ut?  
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Bilaga 3  

 

Mail till intervjupersoner 

 

Hej! 

  

Vi pratades vid förra veckan angående en intervju till vår studie som ska handla om graviditet 

och alkohol och hur samverkan med dessa personer fungerar. Vi går alltså 

Socionomprogrammet termin 6 vid Umeå Universitet och läser just nu kursen "C-

uppsats". Vår uppsats ska utifrån aktuell forskning kring ämnet samt ett antal intervjuer 

undersöka hur man eventuellt "fångar upp" de kvinnor som dricker alkohol under graviditeten 

och vilken hjälp som finns att tillgå samt om det finns några speciella riktlinjer man 

följer i dessa fall.  Detta utifrån din uppfattning, upplevelse och dina erfarenheter (som 

intervjuperson) om dessa frågor. 

 

Studien kommer att bygga på dels din medverkan, men också på andra intervjupersoners 

medverkan. Vår tanke är att intervjua både barnmorskor och socialsekreterare. Deltagandet är 

givetvis frivilligt och du kan när som helst välja att hoppa över en fråga eller avbryta din 

medverkan helt. Materialet vi samlar in kommer att anonymiseras, man kommer alltså inte att 

kunna utläsa att de är just du som har deltagit i vår studie eller exakt vilken arbetsplats du 

arbetar på. Resultatet i form av den färdiga C-uppsatsen kommer att presenteras och läsas 

av några klasskamrater och även lärare.  

Vidare kommer den färdiga uppsatsen att läggas ut på "DiVA", vilket är en databas 

som innehåller  

publikationer från universitetets forskare och studenter, vilket innebär att det är tillgängligt för 

allmänheten.   

 

 

Mvh 

Helen Henriksson,  

070-XXXXXXX & mail-adress 

och 

Victoria Lindgren,  

073-XXXXXXX & mail-adress 

 

 


