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1. INLEDNING 

Denna uppsats undersöker hur socialtjänsten arbetar med gravida missbrukare i Sverige 

när man får frågan på sitt bord. Vilka rutiner man har, vilka insatser som erbjuds till 

gravida missbrukare samt vilka lagar och riktlinjer man har att följa. Detta görs med 

exempel från tre kommuners socialtjänst i Västernorrland. Uppsatsen undersöker också 

vilken inställning socialsekreterarna i de tre kommunerna har till de insatser de kan 

erbjuda gravida missbrukare. 

 

1.1 Bakgrund 

Alkohol, alkoholberoende och dess negativa följder har de senaste åren fått stor 

uppmärksamhet både i massmedier och alkoholpolitisk debatt i övrigt. Kvinnors 

alkoholkonsumtion har blivit speciellt uppmärksammad i och med deras uppgift att föda 

barn (Ahlström, 2006). Den allmänt förhöjda alkoholkonsumtionen hos kvinnor anses 

skadlig framför allt på grund av den eventuella risken för fosterskador, först i andra hand 

är man oroad för kvinnornas egen del (Ahlström, 2006). Även användande av narkotika 

under graviditeten påverkar fostret negativt och kan ge barnet men för livet (Nyberg & 

Allebeck, 1998). De fosterskador som orsakas av narkotikamissbruk är dock fastställda i 

mindre utsträckning än alkoholskador, mycket på grund av att narkotika är förbjuden i 

Sverige och i de flesta andra länder, vilket innebär att det ofta är mycket känsligt för 

kvinnan att ge korrekt information om omfattningen av sitt drogmissbruk (Nyberg & 

Allebeck, 1998). I Sverige rekommenderar Socialstyrelsen (SoS) total avhållsamhet från 

alkohol och droger under graviditet (Socialstyrelsen, 2007a). Samma myndighet har även 

gett ut en litteraturgenomgång av det vetenskapligt grundade kunskapsläget om effekter 

på barn till följd av moderns missbruk, där man informerar om riskerna med intag av 

alkohol och narkotika (SoS 1993:11). I denna skriver man bland annat att 

alkoholexponering under fosterstadiet innebär ökad risk för tillväxthämningar, 

missbildningar, missfall och för tidig födsel. Angående narkotikans påverkan på det 

ofödda barnet så anger man liknande allvarliga konsekvenser. Varje år föds i vårt land ca 

200-450 barn med skador till följd av moderns alkoholkonsumtion under graviditeten, 

antalet är mer osäkert när det gäller narkotikamissbrukande mödrar men det uppskattas 

att ca 130 barn föds varje år med skador till följd av att de exponerats för narkotika under 
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tiden i magen (SoS 1993:11). Med anledning av detta är det av stor vikt att arbeta 

preventivt med missbrukande gravida kvinnor och på bästa sätt försöka stödja och hjälpa 

dem till en drogfri graviditet.  

 

I Norge har man valt en annan väg, där har sociala myndigheter lagstadgad  möjlighet via 

Sosialtjenesteloven (1991-12-13 nr 81: § 6-2a) att tvångsomhänderta missbrukande 

blivande mödrar till skydd för det ofödda barnet. Det har vi inte möjlighet till i Sverige 

enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) (SFS 1988:870) – den svenska lag 

som reglerar tvångsvård av missbrukare. Resultat från Norge visar dock att endast få 

omhändertaganden kommit till stånd, från år 2000 har i genomsnitt 12–15 kvinnor per år 

omhändertagits. Lagen har däremot visat sig ha en preventiv inverkan och statistik visar 

att färre barn föds med alkohol- och narkotikaskador i Norge sedan lagen trädde i kraft 

(Hellquist, Flyborg, Tysklind, Wigström, Wikström, Brodén & Ertsborn, 2007). Frågan 

om möjligheten att tvångsvårda gravida missbrukare till skydd för fostret har varit aktuell 

flera gånger hos våra beslutsfattare i riksdag och regering men resultatet har alltid blivit 

detsamma, att man inte ska kunna döma en kvinna enligt LVM utifrån syftet att skydda 

hennes ofödda barn (SOU 2004:3). Istället strävar man i Sverige efter att genom frivilliga 

insatser stödja gravida missbrukare till att genomföra en drogfri graviditet. För att kunna 

erbjuda bästa möjliga stöd rekommenderar Socialstyrelsen i sitt 

föräldrautbildningsprojekt från 1981 att socialvård och primärvård bör samarbeta vid 

allvarliga missbruksproblem hos gravida missbrukare (Hammarberg, 1981). Även om 

mödrahälsovården har stor möjlighet att åstadkomma lyckat preventivt arbete med 

gravida kvinnor, så spelar dock även andra faktorer in i kvinnans alkoholkonsumtion. I en 

rapport av Alkoholpolitiska kommissionen (SOU 1994:28) skriver man till exempel att 

många gravida kvinnor med alkoholproblem inte upptäcks av MVC och att barnmorskor 

ofta uppger att de tycker att det är svårt att samtala med kvinnorna om alkohol-

konsumtion.  

 

LVM utredningen är en statlig utredning som behandlar rättssäkerhet, tvångsvårdens 

innehåll samt eftervård. Statens folkhälsoinstitut (FHI) och Socialstyrelsen har på 

uppdrag av regeringen gjort en undersökning vilken utgör del av underlaget i LVM 
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utredningen (SOU 2004:3), i det avsnitt som behandlar graviditet och missbruk. 

Undersökningen visar i likhet med Alkoholpolitiska kommissionens rapport att endast en 

liten grupp av de gravida kvinnorna med alkoholproblem kommer till kännedom hos 

socialtjänsten och erbjuds omhändertagande, stöd och hjälp (SOU 2004:3). Enligt samma 

undersökning är det mycket få av de kvinnor som genomgår insatser som föder barn med 

alkoholskador, vilket tyder på att stödinsatser har stor betydelse för 

alkoholskadeprevention hos foster. Problematiken med graviditet och missbruk lyfts fram 

också i “Nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador” (prop.2000/01:20). I 

enlighet med regeringens förslag i propositionen har Statens folkhälsoinstitut utformat en 

fortbildning avsedd för bland annat personal inom socialtjänsten och mödrahälsovården. 

Detta med syftet att öka personalens kunskaper om fosterskador till följd av 

alkoholexponering (Statens folkhälsoinstitut, 2001).  

 

I arbetet med missbrukare kan socialarbetare och sjukvårdspersonal ta hjälp av 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Dessa är avsedda 

att verka som vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med 

personer med missbruks- och beroendeproblem. I dessa riktlinjer finns ett speciellt 

kapitel för arbetet med gravida missbrukare. Socialstyrelsen rekommenderar bland annat 

att man utreder psykosociala riskfaktorer hos gravida kvinnor med hänvisning till att 

studier visat att många av de gravida kvinnor som använder alkohol eller narkotika under 

graviditeten även bär psykosociala och medicinska riskfaktorer. Andra 

rekommendationer är att alla gravida bör informeras om att de bör avstå helt från 

alkoholkonsumtion och drogbruk under graviditeten samt att alla de myndigheter som 

kommer i kontakt med gravida kvinnor i hög utsträckning bör ställa frågor om alkohol- 

och drogvanor. Socialtjänsten rekommenderas att alltid förmedla kontakt mellan MVC 

och den gravida kvinnan om sådan inte redan etablerats (Socialstyrelsen, 2007a). Om 

samarbete mellan olika instanser anger man i samma riktlinjer att den instans som 

upptäcker att en kvinna har missbruksproblem, vanligtvis MVC, tillsammans med 

kvinnan måste ta kontakt med socialtjänsten för vidare utredning och bedömning av 

hjälpbehovet. För behandling av gravida anges att Motiverande samtal, en form av 

stödsamtal, är en bra metod vid lättare missbruk. Vid mer omfattande missbruk bör man 
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erbjuda kvinnan en behandlingsform som bidrar till total avhållsamhet från alkohol och 

narkotika under graviditeten (Socialstyrelsen, 2007a). 

 

De undersökta kommunerna i Västernorrland erbjuder ett varierat utbud av insatser för 

missbrukare. Dessa är tillgängliga för både gravida och icke-gravida. Det som erbjuds är 

samtalsstöd, öppenvård, boendestöd, olika typer av stödgrupper samt kontakt med 

rådgivningsbyrå. I Sundsvall finns också ett 12-stegsprogram för behandling 

(Länsstyrelsen, 2006). I Sundsvall har man även utformat kommunala riktlinjer för 

missbruksarbete, ”Handlingsprogram för Sundsvall mot alkohol, narkotika, tobak och 

andra droger”. En regional samverkan angående dessa riktlinjer har också inletts med 

Härnösand-, Timrå- och Ånge kommun (Sundsvalls kommun, 2005). I dessa förespråkar 

man bland annat samarbete mellan olika organisationer, såsom landsting, kommun, 

frivilligorganisationer och politiker i kommunen för att nå målet: att sänka 

alkoholkonsumtionen och narkotikabruket i kommunen. Ett av delmålen anges vara att 

helt eliminera förekomsten av alkoholkonsumtion under graviditet (Sundsvalls kommun, 

2005). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur socialtjänsten arbetar preventivt med 

missbrukande gravida kvinnor i tre kommuner i Västernorrlands län. Sundsvall, Timrå 

och Härnösand. Detta sker med stöd av två frågeställningar: 

• Är nationella och kommunala riktlinjer angående preventivt arbete kända och 

använda? 

• Vilken inställning har socialsekreterarna i de tre kommunerna till de insatser de 

kan erbjuda gravida missbrukare?  

 

1.3 Tidigare forskning 

1.3.1 Arbete med gravida kvinnor i missbruk 

I en australiensisk studie visade man att gravida missbrukare ofta valde att dölja sitt 

missbruk och inte söka hjälp för det på grund av rädsla för att barnet skulle bli 

omhändertaget av de sociala myndigheterna (Phillips D, Thomas K, Cox, H, Ricciardelli, 
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L, Ogle, J, Love, V & Steele, A, 2007). De gravida kvinnor som hade sökt hjälp ansåg att 

kontinuitet i behandlingen var ett av de viktigaste inslagen för att ett förtroendefullt 

samarbete skulle kunna komma till stånd mellan klient och behandlare. Förtroende 

mellan klienten och behandlaren ansågs mycket viktigt för en framgångsrik behandling 

och av den anledningen ansågs det också mycket viktigt att kvinnan hade samma 

behandlare genom hela behandlingstiden. En faktor som kvinnorna i undersökningen 

fann motiverande var att det uttalade målet hos både dem och behandlarna var barnets 

hälsa. Detta, berättade de missbrukande kvinnorna, gjorde att en känsla av att man 

kämpade tillsammans, för barnet, infann sig (Phillips et al, 2007). En annan studie, gjord 

av Hser & Niv (2006), visade också den att många missbrukande gravida kvinnor undvek 

att söka hjälp på grund av rädsla att förlora vårdnaden om sitt barn. I denna studie 

undersökte man skillnaden i effektivitet mellan att behandla gravida kvinnor i program 

endast för kvinnor och program där båda könen fanns representerade. Program med 

endast kvinnor visade sig här lyckas bättre med att motivera kvinnorna till drogfrihet, de 

stannade längre i behandlingen och ett större antal slutförde hela programmet. Studien 

visade också att i de program endast för kvinnor där man, förutom behandlingen, även 

erbjöd utbildning i föräldraskap och olika former av yrkesträning, så slutfördes allra flest 

behandlingar. Finkelstein (1994) har gjort en studie som visade att de barriärer som 

hindrade gravida missbrukare från att söka hjälp var förnekelse, rädsla för att förlora 

vårdnaden om barnet, skam samt brist på behandlingsprogram för enbart kvinnor. 

Program som erbjöd familjeorienterad behandling visade sig vara mest attraktiva för 

missbrukande gravida kvinnor och resultaten från dessa program var bättre än resultat 

från allmänna behandlingsprogram där både män och kvinnor deltog. Enligt samma 

studie behöver gravida kvinnor separat, speciellt anpassad missbruksbehandling på grund 

av att de befinner sig i en speciell situation känslomässigt och socialt som skiljer sig från 

andra missbrukares. Enligt Ottenblad (2000) är det av stor vikt för missbrukande gravida 

kvinnor att få kontinuerligt stöd av MVC och socialtjänst för att klara att upprätthålla en 

drogfri graviditet. Hon menar att dessa kvinnor bör få tillgång till specialistmödravård dit 

de får gå 1-5 gånger per vecka för stöd och hjälp och där man förutom motivationsarbete, 

också erbjuder föräldraförberedelse och samtalskontakt med psykolog eller terapeut. 
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I en skrivelse av Socialstyrelsen (2007b) redogör man för en undersökning av gravida 

missbrukande kvinnors behov för att uppnå framgångsrika behandlingsresultat. Av 

skrivelsen framgår att gravida kvinnor med missbruk har stora behov av rent fysisk 

karaktär, till exempel behöver de testas för hepatit c och andra infektioner, som HIVoch 

könssjukdomar. Man menar vidare att ett behov av grundläggande råd om kost och sömn 

finns samt att dessa kvinnors psykologiska behov är stora och att stödsamtal är en viktig 

del av behandlingen. Man anger också att deras sociala behov bland annat innebär bistånd 

till boende, att ta igen ofullständig skolgång och hjälp med ekonomin. Man poängterar 

även att gravida kvinnor har behov av att få vård på en egen specialenhet. 

 

1.3.2 Socialtjänstens arbete med och inställning till gravida kvinnor med missbruks- 

eller beroendeproblematik.  

Ottenblad (2000) kritiserar socialtjänstens arbete med missbrukande gravida och menar 

att de för snabbt efter förlossningen släpper taget om en kvinna som lyckats upprätthålla 

en drogfri graviditet. I sin studie presenterar hon statistik som visar att 40 procent av de 

kvinnor i Sverige som lyckats bli drogfria under graviditeten tog återfall under barnets 

första levnadsår. Ottenblad skriver vidare i samma studie att kontinuerligt socialt stöd 

med ett långsiktigt perspektiv avsevärt ökar dessa kvinnors chans att fortsätta vara 

drogfria även efter graviditeten. 

 
I Socialstyrelsen (2007b) uppger nästan en tredjedel av tillfrågade behandlingshem för 

gravida missbrukare att de inte är nöjda med den samarbetsaktör som har ett huvudansvar 

- socialtjänsten. Man menar att stödet till gravida missbrukare behöver förstärkas, och då 

framförallt långsiktigheten i planeringen. Majoriteten av personalen på de tillfrågade 

behandlingshemmen uppger också att socialtjänsten ibland undviker att ingripa och då 

använder argumentet att LVM inte gäller det ofödda barnet. När det gäller kvinnor med 

ett etablerat missbruk bedömer Socialstyrelsen att den vård som kvinnor med 

missbruksproblem erbjuds inte är tillräcklig. Framför allt konstaterar man att arbetet med 

denna grupp har brister när det gäller samarbete och att det saknas specialutformade 

resurser, långsiktighet i arbetet samt kunskap om klientgruppen (Socialstyrelsen, 2007b). 

Vidare menar man att gravida kvinnor med ett etablerat missbruk och deras barn behöver 
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mer stöd än vad mödra- och barnhälsovården och socialtjänsten vanligtvis erbjuder. 

Gravida missbrukare har behov av resurser/team som stödjer dem under graviditeten men 

även efter. Detta arbete, menar man, bör generellt sett förbättras och en kunskapshöjning 

måste till inom socialtjänstens verksamheter rörande beroendeproblematik 

(Socialstyrelsen, 2007b). I samma skrivelse konstateras också att i de fall där arbetet med 

gravida kvinnor med missbruk och deras barn ses som en prioriterad grupp har mödra- 

och barnhälsovården och socialtjänst, inom befintliga ramar, kunnat omfördela resurser 

och förändra arbetssättet för att möta dessa kvinnors och barns behov. 
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2. MATERIAL OCH METOD 

Huvudsakligt fokus i den här studien kommer vara att studera, analysera och beskriva 

kvalitativ data, såsom intervjuer, lagar och riktlinjer. Kvale (1997) skriver att kvalitet 

syftar på beskaffenheten av något, snarare än mängden av något och Carlsson (1991) 

menar att kvalitativa studier i hög grad bygger på informanternas egna beskrivningar av 

händelseförlopp. Dessa två ståndpunkter beskriver flera aspekter hos denna studie, varför 

kvalitativ metod har valts för genomförandet av densamma. För att skapa en förståelse för 

hur man kommit fram till den struktur man har i Sverige i arbetet med skadeprevention 

hos foster till följd av missbruk, har jag valt att i de begreppsliga utgångspunkterna 

presentera två begrepp som berör socialt arbete: humanism och barnperspektivet.  

 

Kvalitativa telefonintervjuer valdes för studien då det visade sig vara svårt att få en fysisk 

träff, inom tidsramen för dess genomförande, med flera av informanterna. Detta på grund 

av tidsbrist från deras sida. Samma intervjuguide användes under samtliga intervjuer. 

Denna var semistrukturerad, den bestod av förutbestämda frågor som gav utrymme för att 

följas upp med mer improviserade frågor (Kvale, 1997). Antalet intervjuer i studien 

baserades på den tidsram inom vilken den skulle genomföras. Den enda kommun där två 

socialarbetare intervjuades var Sundsvall. Anledningen till detta är att denna kommun är 

avsevärt större än de övriga två och min bedömning var att endast en intervju skulle vara 

för lite för att få en bra helhetsbild av arbetet med gravida missbrukare vid denna 

kommuns socialtjänst. 

 

När jag var klar med förundersökningarna till studien, dvs. undersökningar i syfte att 

utreda vilka personer som var lämpliga att intervjua för att få reda på hur man arbetar vid 

socialtjänsten inom ämnet för studien, så stod det klart att socialsekreterare på enheterna 

Vuxenstöd samt Barn- och familj bäst skulle kunna svara på mina frågor. I Timrå 

kommun har man en annan organisation, där intervjuades en socialsekreterare på 

Myndighetskontoret där man bland annat arbetar med utredning av vuxna samt barn- och 

familjeärenden. När jag första gången ringde intervjupersonerna inledde jag samtalet med 

att presentera mig och berätta att jag var socionomstudent på Mittuniversitetet och skrev 

c-uppsats. Jag berättade sedan om ämnet jag hade för avsikt att studera och frågade 
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därefter om personen i fråga kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Jag frågade 

också om det gick bra att jag spelade in intervjun på bandspelare och att materialet skulle 

komma att användas i uppsatsen, att informanterna skulle vara anonyma i denna samt 

informerade om att ingen annan än jag skulle ta del av inspelningarna, vilka skulle 

raderas efter studiens färdigställande. En tid för telefonintervju bokades sedan in. När jag 

ringde upp igen för intervjun, så var jag noga med att åter informera om tidigare nämnd 

formalia kring intervjun och intervjumaterialet samt att intervjupersonen när som helst 

kunde avbryta intervjun och sin medverkan i studien. 

 

De som intervjuades var: Miriam, arbetar vid Barn och Familjeenheten i Sundsvall, har 

ca 12 års erfarenhet inom yrket. Elisabeth, arbetar vid Vuxenstödsenheten i Sundsvall, ca 

25 års erfarenhet. Iréne, arbetar vid Vuxenstödsenheten i Härnösand, ca 12 års erfarenhet 

och Johanna, arbetar vid Myndighetskontoret i Timrå och har ca 6 års erfarenhet. 

Samtliga intervjupersoner heter i verkligheten något annat. 

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av bandspelare och skrevs sedan ut i sin helhet för att 

så långt som möjligt minimera de problem med egna bedömningar och tolkningar som 

utskriften av en intervju för med sig (Kvale, 1997). Att skriva ut i sin helhet var 

tidsödande men underlättade avsevärt kategoriseringen av informanternas svar, då jag 

kunde klippa ut svaren på respektive fråga och para ihop dem med de andra 

informanternas svar på samma fråga. En viss klarläggning och eliminering av överflödigt 

material visade sig dock nödvändig för att utröna vad som var väsentligt och oväsentligt 

för min studie, detta i enlighet med vad Kvale (1997) skriver. Efter att detta gjorts så 

delade jag in alla ihop parade svar under ett antal kategorier, vilka sedan användes som 

underrubriker i uppsatsens resultatdel. Genom detta arbete fick jag fram en bra bild av 

hur man arbetar i respektive kommun enligt respektive kategori. Den analysmetod jag 

använt mig av i min studie kallas ”ad hoc”. Denna är en metod som innebär att utförandet 

av analysen anpassas individuellt för just denna studie, och att utförandet av analysen inte 

är avsedd att användas som en generell analysmetod (Kvale, 1997). Jag har sammanställt 

materialet för att se vilka uttalanden som tillhör samma ämne, underordnat dem under ett 

antal övergripande kategorier och till sist skapat kontraster och gjort jämförelser mellan 
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de olika intervjupersonernas svar med hjälp av de valda begreppsliga utgångspunkterna 

(Miles och Huberman, 1994).  

 

”Genom att lägga märke till mönster, teman/…/och ställa samman/…/kan analytikern se  

vad som hör ihop med vad”  

 (Kvale, 1997).  

 

DePoy & Gitlin (1999) talar om sanningshalt och korrekthet som trovärdigheten i 

forskarens resultat och tolkningar. Denna studie har gjorts utifrån kvalitativ metod. Dock 

med insikt i att metoden medför att antalet intervjuer måste begränsas till ett litet antal för 

att studien ska kunna färdigställas inom tidsramen för denna. Risken med litet urval kan 

vara att brister uppstår avseende dess grad av representativitet (Kvale, 1997). För att öka 

studiens trovärdighet och noggrannhet så har jag strävat efter att till min intervjuplan 

konstruera relevanta och trovärdiga frågor utifrån mina förkunskaper på området, vilka 

kommer från tidigare forskning. De frågeområden jag berört är arbetsrutiner, insatser, 

kunskap om riktlinjer, samarbete samt intervjupersonernas egna åsikter om de insatser 

som kan erbjudas i kommunerna och om tvångsvård av gravida missbrukare. Dessa 

frågeområden valdes med anledning av att deras vikt i behandlingen av gravida 

missbrukare har berörts, diskuterats och debatterats i omfattande tidigare forskning samt 

då jag funnit dem representera viktiga hörnstenar för att möjliggöra skapandet av en 

korrekt bild av arbetet med gravida missbrukare vid socialtjänsten.  

 

Forskningsetisk reflektion är en naturlig del av forskningens vardag (SOU 1999:4). De 

intervjuer jag gjort behandlar i relativt liten utsträckning personliga faktorer, åsikter och 

erfarenheter. Det huvudsakliga syftet med dem har varit att få reda på fakta om ett arbetes 

struktur och process. Men trots detta har jag följt Vetenskapsrådets riktlinjer. Detta har 

bl.a. inneburit att respondenterna har tillförsäkrats konfidentiell hantering av 

intervjumaterialet.  
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3. BEGREPPSLIGA UTGÅNGSPUNKTER 

Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) anger hur socialtjänsten bör och ska arbeta samt vilka 

rättigheter och skyldigheter som åligger klienter och socialtjänst. Ett av de mål som anges 

i denna lag är att socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för människornas 

självbestämmanderätt och integritet (1 kap. 1 §, 3 st SoL). Även Socialstyrelsen påverkar 

hur socialtjänstens arbete utförs, detta genom sina nationella riktlinjer. Socialstyrelsen 

anger att dess vision är ett samhälle som ser till hela människan, att arbetet de utför drivs 

av en strävan efter att bevaka att människors behov av vård och omsorg tillgodoses 

genom hela livet samt att hälso- och sjukvården och socialtjänsten tar hänsyn till varje 

persons behov och önskemål (Socialstyrelsen, 2007c). 

 

Barnkonventionen kan beskrivas som ett dokument som uttrycker barn och ungdomars 

mänskliga rättigheter. Denna är upprättad av FN och undertecknad av Sverige. 

Konventionen består av totalt 54 artiklar men kan anses bygga på dessa fyra 

portalparagrafer (Hammarberg, 2006) : 

 

• Barnet ska skyddas mot alla former av diskriminering (artikel 2).  

• Barnets bästa ska beaktas i alla beslut (artikel 3).  

• Barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6).  

• Barnets ska ha rätt att säga sin mening och få den respekterad (artikel 12).  

 

I sjätte artikeln står också skrivet att konventionsstaterna ska, till det yttersta av sin 

förmåga, säkerställa barnets överlevnad och utveckling. 

 

 I Sverige är myndigheter och domstolar inte direkt bundna av barnkonventionens 

bestämmelser så som de är av de svenska lagarna, däremot bör den användas när man 

tolkar lagar, så att dessa inte strider mot Sveriges internationella åtaganden. Dessutom 

ska de lagar som strider mot konventionens innehåll ändras (Unicef).  

 

Ett barnperspektiv ska alltid finnas med i socialtjänstens handläggning av ärenden som 

rör barn. Om detta skriver Socialstyrelsen: 
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“Att ha ett barnperspektiv i beslutsfattandet innebär att man noga analyserar vilka 

följder ett beslut kan få för ett enskilt barn./…/.Vid en intressekonflikt mellan barnet och 

de vuxna måste barnets intresse ha företräde.”.  

 (Socialstyrelsen, 2006) 

 

Budskapet som tydligt förmedlas är att barnets väl och ve alltid ska komma i första 

rummet, oavsett önskan hos eventuella inblandade vuxna. I socialtjänstlagen berörs 

barnperspektivet genom principen om “barnets bästa” (1 kap. 2 § SoL), vilken tagis ur 

Barnkonventionen. Paragrafen lyder:  

 

“När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. 

Med barn avses varje människa under 18 år.”.  

 (1 kap. 2 § SoL) 

 

Här säger SoL tydligt att alla omyndiga människor är barn och ska omfattas av principen 

om barnets bästa, ingen undre åldersgräns anges. 

 

SoL, socialstyrelsens nationella riktlinjer samt Barnkonventionen kan kanske sägas vara 

baserade på en humanistisk tankegång. Begreppet humanism innebär att man ser andra 

människors behov av stöd och hjälp och  vårt ansvar att handla på ett rätt sätt mot dem. 

Humanism är också de resursstarkas plikt inför de som är utsatta, synen på 

medmänniskan som en individ som vi har ett ansvar inför (Blennberger, 2005). Exempel 

på hur SoL speglar humanismens budskap kan ses i bestämmelser som att kommunen 

ansvarar för att de som vistas i kommunen får den hjälp och det stöd som de behöver (2 

kap. 2 § SoL), att socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för människors rätt till 

självbestämmande (1 kap. 1 § SoL), samt att barnets bästa ska beaktas i allt socialt arbete 

rörande barn (1 kap. 1 § SoL). Här kan paralleller dras till vad humanismen förespråkar i 

form av att se medmänniskans behov av hjälp samt vårt ansvar att handla rätt gentemot 

denne. Socialstyrelsens vision om ett samhälle som ser hela människan samt dess strävan 

efter att bevaka människans rätt till stöd och hjälp kan på samma sätt associeras till 

humanismen. Med hänvisning till de fyra grundprinciperna kan man säga att även 
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Barnkonventionen vilar på humanistiska utgångspunkter. Principerna fastslår 

konventionsstaternas plikt att handla utifrån barnets bästa, att ansvara för och säkerställa 

dess utveckling och livskvalitet samt att respektera dess vilja och önskan.  

 

Kritik mot humanismen består i invändningar mot den mentalitet som principen kan 

anses uttycka. Med detta menas att humanitetsprincipen kan medföra att en distinktion 

görs mellan starka och svaga individer och att de starka får en roll som ”de goda” medan 

de svaga blir mottagande objekt (Blennberger, 2005). Till exempel finns en risk att 

socialarbetaren ser sig som ”den gode” och ser på klienten som det mottagande objektet, 

”den svage” som bör visa tacksamhet och känna sig hedrad av socialarbetarens insatser. 

Istället för att se klienten som sin jämlike, så ser sig socialarbetaren som dennes 

överordnade och utnyttjar därmed sin position för att utöva makt över klienten. Risken 

med detta anses av kritiker vara att ”de godas” insatser blir förtryckande snarare än 

hjälpande (Blennberger, 2005). Annan kritik av humanismen är att dess aktörer inte 

hjälper utifrån en osjälvisk vilja att hjälpa, utan istället därför att det får dem själva att 

känna sig som goda välgörare. Risken med ett socialt arbete som utgår från en sådan 

inställning kan anses vara att socialarbetaren inte lyssnar tillräckligt på vad klienten själv 

önskar, utan istället agerar utifrån vad som får socialarbetaren själv att må bäst. De 

kritiker som står för sådana åsikter menar även att de starka aktörerna inte vill utplåna 

fattigdom och olycka, utan istället ser den som en nödvändighet som ger möjlighet för 

den starka att lyfta fram sin egen person (Blennberger, 2005). För att hantera 

humanismens risker måste man ha en förväntan på att den andra, den behövande, också 

kan tillföra något. Man måste se den andra som ett subjekt och inte endast ett objekt för 

stöd och hjälpinsatser och samtidigt ha en insikt om sin egen svaghet och sårbarhet 

(Blennberger, 2005). Lyckat socialt arbete kräver med andra ord att socialarbetaren 

känner ödmjukhet inför klientens situation, erkänner att svårigheter kan drabba alla samt 

har insikt i alla människors lika värde. 
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4. RESULTAT 

4.1 Arbetsrutiner 

Iréne berättar att hon på hennes arbetsplats väldigt sällan kommer i kontakt med gravida 

missbrukare. Hon tror att detta dels beror på att dessa representerar en relativt liten grupp 

samt att många lyckas dölja för sin barnmorska på MVC om de har ett 

missbruksproblem. Hon berättar dock att om man kommer i kontakt med en gravid 

kvinna med missbruksproblematik, så bokar man en träff med henne där man samtalar 

kring hennes situation och erbjuder stöd och hjälp genom olika insatser. Kontakt 

förmedlas också med MVC om kvinnan inte varit i kontakt med dem innan. Alla insatser 

görs på frivillig basis, eftersom man inte får tvinga på någon hjälp i avsikt att skydda ett 

ofött barn. 

 

”Jag tror faktiskt att det har hänt, men det är ytterst ovanligt, men jag tror att det 

har hänt att vi nån gång har omhändertagit en gravid kvinna enligt LVM. Men då 

gjordes det ju inte därför att hon var gravid för det har vi inte rätt till, utan det 

handlade ju då om att den kvinnan befann sig i ett så avancerat missbruk att hon 

förmodligen inte skulle överleva annars.” 

                            (Iréne, Härnösand) 

 

Miriam berättar att man på hennes arbetsplats, kommer i kontakt med missbrukande 

gravida kvinnor genom att de antingen söker hjälp själva, eller att någon annan gör en 

anmälan om personen. Det kan antingen handla om att någon som känner kvinnan ringer 

till Socialtjänsten eller att MVC gör en anmälan. När det kommer in en anmälan, berättar 

hon, så kallar man alltid kvinnan så snart som möjligt till ett besök med en handläggare, 

där man samtalar om det eventuella missbruket och låter kvinnan berätta hur hon 

upplever sin situation.  

 

”Anledningen till att vi vill träffa kvinnan så snart som möjligt beror på att 

chanserna att kunna hjälpa henne och hennes ofödda barn är större ju tidigare man 

ingriper”. 

 (Miriam, Sundsvall) 
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Man erbjuder även kvinnan stöd och om hon vill ha stöd så öppnas en utredning. Om hon 

inte vill ha någon hjälp, så avslutas kontakten.  

 

”Vi har som inga tvångsbefogenheter, vi kan inte tvinga på någon hjälp som dom 

inte vill ha”.  

 (Miriam, Sundsvall) 

 

Johanna ger i stort sett samma bild av arbetet med gravida kvinnor som Iréne och 

Miriam. Hon berättar att när en ansökan eller anmälan angående en gravid kvinna som 

missbrukar kommer in till enheten så kallar man  personen till en inledande träff och 

därefter öppnas en utredning om personen i fråga vill ha hjälp. Johanna berättar att man 

även på hennes enhet förmedlar kontakt med MVC om kvinnan ännu inte har varit i 

kontakt med dem. 

 

Genomgående för arbetsrutinerna i de tre kommunerna är att man inleder kontakten med 

en gravid missbrukande kvinna genom att snarast kalla henne till en inledande träff. 

Syftet med denna är att tala om kvinnans situation och erbjuda henne stöd och hjälp om 

hon vill ha det och anledningen till att man vill träffa kvinnan så snart som möjligt 

uppges vara att chanserna att hjälpa kvinnan och hennes väntade barn är större ju tidigare 

man ingriper. I dessa arbetsrutiner kan man se inslag av humanismens budskap om att se 

andra människors behov av stöd och hjälp och synen på medmänniskan som en individ 

som vi har ett ansvar inför. Att förmedla kontakt mellan kvinnan och MVC kan vidare 

tyda på att det i arbetet finns inslag av omtanke om det ofödda barnet, men då detta även 

är en rekommendation som görs i Socialstyrelsens nationella riktlinjer så kan en sådan 

arbetsrutin också endast vara en akt i efterlevnad av socialstyrelsens rekommendation. 

Intervjupersonerna betonar att alla insatser måste ske på frivillig basis, detta därför att 

lagen förbjuder dem att tvinga någon till behandling till skydd för ett ofött barn. Deras 

berättelser antyder en koppling mellan kommunernas arbetsrutiner och det mål som SoL 

beskriver i sitt inledande kapitel: att socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för 

människornas självbestämmanderätt och integritet (1 kap. 1 §, 3 st SoL).  
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4.2 Insatser 

Miriam berättar att efter att man haft den första träffen efter en ansökan om hjälp eller en 

anmälan, så inleder man, om kvinnan vill, en insats som kallas ”råd & stöd vuxen”. 

Denna insats kan innefatta många olika saker, till exempel att kvinnan får ha stödsamtal 

med en socialsekreterare på socialtjänsten eller flytta in på Kärnhuset, ett hem för 

behandling där barn och förälder får bo tillsammans, och bo där fram till graviditetens 

slut. Allt beroende på vad kvinnan själv vill och hur hennes missbrukssituation ser ut. 

Hon berättar att de kvinnor som placeras på Kärnhuset eller i ett behandlingsprogram 

oftast har ett avancerat missbruk medan kvinnor som bedöms ha ett lättare missbruk i 

första hand blir föreslagna stödsamtal. Miriam menar också att arbetsrutinerna kring 

missbrukande gravida på hennes arbetsplats kan se väldigt olika ut beroende på deras 

tidigare situation. Har kvinnan till exempel sedan tidigare en handläggare på 

vuxenenheten, så kan hon bli erbjuden detta stöd i samband med att den handläggaren får 

veta att hon är gravid. Detta bekräftas senare i intervjun med Elisabeth. 

 

”...det handlar ju på nåt vis om att för att vi ska kunna stötta en blivande mamma 

med missbruksproblem, så behöver hon själv vilja ta emot hjälp. Och sen hur 

hjälpen utformas, det är ju ganska individuellt”. 

 (Elisabeth, Sundsvall) 

 

Elisabeth berättar att man ibland använder sig av Rådgivningsbyrån i alkohol- och 

narkotikafrågor (RÅBA) i kommunen. Det är en typ av rådgivningsbyrå för missbrukare 

dit de kan komma på samtal hos utbildade samtalsterapeuter utan att en utredning först 

måste öppnas på socialtjänsten. Något som gör att kvinnan inte behöver vänta på att ett 

beslut ska tas innan hon kan få stöd i sitt missbruk.  

 

”min erfarenhet av personer med missbruksproblematik är att de ofta är ganska 

otåliga. När de bestämt sig för att sluta droga så vill de att saker ska hända direkt, 

många vill inte vänta på att få inleda en behandling, utan vill helst börja i samma 

sekund. Då kan det vara bra att åtminstone kunna hänvisa dem till RÅBA under 

tiden fram tills andra insatser kan inledas”. 
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 (Elisabeth, Sundsvall) 

 

Iréne berättar att man i Härnösand har öppenvårdsprogram och stödsamtal som de 

erbjuder gravida missbrukare, samt att man också har grupper på kvällar där man arbetar 

stödjande. Ingen av dessa är dock speciella insatser för gravida, utan är något som är 

tillgängligt för missbrukare i allmänhet. Man köper även in behandlingar från 

behandlingshem i andra delar av Sverige, men också det handlar om insatser allmänt 

riktade till missbrukare och inte särskilt till gravida. Inköp av missbruksvård från andra 

delar av Sverige görs enligt övriga intervjupersoner också i Timrå och Sundsvall, dock 

förekommer inte heller i de kommunerna några behandlingar som är speciellt inriktade på 

gravida. Varken bland de behandlingar som finns inom kommunerna eller de som köps 

in. 

 

På frågan om hur insatserna planeras och vilka parter som är inblandade så svarar 

Elisabeth på vuxenstöd i Sundsvall att eftersom det handlar om frivillig vård så sker 

planeringen mellan den gravida kvinnan och hennes handläggare. En person som går i 

stödsamtal, till exempel hos RÅBA, planerar dessa tillsammans med terapeuten där. 

Elisabeth säger att de gånger det handlar om tvångsvård eller om att en klient inleder 

behandling på ett speciellt program, till exempel 12-stegsprogrammet i Sundsvall, så 

måste hon följa den planering man har där sedan tidigare.  

 

Johanna berättar att hon upplever att det är väldigt viktigt att man i planeringen av 

frivillig vård verkligen lyssnar på vad klienten vill. Hon menar att klientens motivation 

snabbt kan försvinna om denne känner sig överkörd av sin handläggare. 

 

”motivationen är ju bland det viktigaste för att en behandling ska lyckas, för om 

den som ska genomgå behandling inte känner motivation så är det ju i princip dömt 

på förhand. Att den som ska ta emot behandlingen känner att man får den 

behandling man vill ha, ökar ju chansen till att motivationen ska hålla i sig när det 

känns jobbigt också”. 

 (Johanna, Timrå) 
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Flera av intervjupersonerna uppger att de i sitt arbete med gravida missbrukare aktivt 

arbetar för att så långt som möjligt kunna erbjuda kvinnan insatser i den form hon själv 

önskar få. Detta för att upprätthålla hennes motivation till råd, stöd eller behandling samt 

hennes strävan efter drogfrihet under graviditeten. Dessa uttalanden kan tyda på att man 

vid de undersökta socialtjänsterna arbetar med gravida missbrukare på ett sätt som står i 

enlighet med vad socialstyrelsen uppger sig sträva efter: att hänsyn ska tas till klientens 

vilja och önskemål. Att kontinuerligt lyssna till kvinnans önskningar kring utformandet 

av hennes insatser innebär också att man till viss del eliminerar risken med att insatserna 

blir förtryckande, en av humanismens risker som den anges av Blennberger (2005). Det 

finns dock inget i intervjupersonernas berättelser som tyder på att man medvetet strävar 

efter sådan riskminimering. Att det i kommunerna inte erbjuds några speciellt anpassade 

insatser för gravida missbrukare kan tyda på att denna grupp, som tidigare angetts, är 

relativt liten och därför inte prioriteras i utformandet av insatser i kommunerna.  

 

4.3 Kunskap om riktlinjer 

Miriam uppger att hon inte vet varför man inte kan ta LVM till skydd för barnet, hon tror 

att det kan vara därför att ett barn som inte är fött inte är en juridisk person och därför 

inte omfattas av någon lag, men att hon är osäker. Om socialstyrelsens nationella 

riktlinjer för missbruks- och beroendevård säger man följande: 

 

”Ja, åh ja, det är klart att jag känner till dom. Det är klart, man kan dom ju inte 

utantill, men i stort sett så vet man ju vad dom handlar om och om man ibland 

måste ta ett svårt beslut så är dom ju väldigt bra att kunna bläddra i. Ofta rådgör 

man ju med kollegor eller sin chef i svåra ärenden men riktlinjerna är ju ändå 

väldigt bra att ha för att kontrollera om det finns stöd för det beslut man fattar”. 

 (Miriam, Sundsvall) 

 

”..vårt arbete är ju ganska abstrakt ofta. Jag menar, man måste ju ofta ta beslut 

som det inte går att svara på om de är rätt eller fel och då får man ju försöka gå på 

nån sorts magkänsla för vad som passar just den här klienten. Riktlinjerna är 

faktiskt bra på det sättet, att i svåra beslut så kan man titta i dom. 
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 (Iréne, Härnösand)  

 

Även Johanna och Elisabeth berättar att de tycker att de är väl insatta i dessa riktlinjer 

och att de kan vara tills stor hjälp som vägvisare i svåra beslut. På frågan om de känner 

till om det finns några kommunala riktlinjer att följa i arbetet med gravida missbrukare så 

svarar tre intervjupersoner nej.  

 

”Nej, det tror jag faktiskt inte. Kommunala riktlinjer tror jag inte vi har, det borde 

vi ha, men det tror jag inte finns.”  

 (Iréne, Härnösand) 

 

Iréne tycker att det borde finnas kommunala riktlinjer. Detta därför att hon upplever att 

gravida missbrukare är ett svårt klientel att arbeta med och hon tror att arbetet skulle 

kunna underlättas om fler riktlinjer fanns. 

 

Elisabeth är den enda av intervjupersonerna som känner till de kommunala riktlinjerna. 

Hon har läst dem och vet att de finns någonstans på intranätet men hon inte har fått någon 

utförligare information om dem och hon uppger att hon inte använder sig av dem i 

arbetet. Istället är det socialstyrelsens nationella riktlinjer hon använder sig av.  

 

Intervjupersonernas uttalanden tyder på att de väl känner till socialstyrelsens nationella 

riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Riktlinjerna uppges vara uppskattade och en 

bra källa till vägledning när man arbetar med svåra ärenden. Dessa uttalanden antyder att 

de nationella riktlinjerna är behövda och fyller en meningsfull uppgift för dem de berör. 

En av intervjupersonerna berättar att hon tycker att det är bra att kunna kontrollera i 

riktlinjerna att det finns stöd för de beslut hon tar när hon står inför svåra sådana. Detta 

uttalande kan tyda på en vilja att säkerställa att de beslut man tar innebär ett ”rätt 

handlande” mot den missbrukande kvinnan och stämmer överrens med vad som 

rekommenderas. Något som står i enlighet med humanismens budskap om att handla rätt 

och ansvarsfullt gentemot sin medmänniska. 
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Elisabeth är den enda av de fyra intervjupersonerna som uppger att hon känner till de 

kommunala riktlinjer som finns i Sundsvall, detta trots att en regional samverkan inletts 

med Timrå och Härnösand angående dessa. Det faktum att den enda av 

intervjupersonerna som känner till riktlinjerna inte använder sig av dem antyder dock att 

hon tycker att socialstyrelsens nationella riktlinjer är tillräckliga och att de kommunala 

riktlinjerna inte är behövda i hennes arbete.  

 

4.4 Samarbete 

Miriam berättar att man på hennes enhet samarbetar med mödravården och även ofta med 

vuxenstöd på samma socialtjänst i kontakter med gravida missbrukare. Detta på grund av 

att många av de missbrukande gravida som man kommer i kontakt med på barn och 

familj redan är eller tidigare har varit aktuella på vuxenstöd. 

 

”Klienter tycker ofta att det är jobbigt att byta handläggare för då måste de lära 

känna en ny person som de måste skapa en relation till och som de måste berätta 

sin historia för, därför är det bra om den gamla handläggaren kan finnas kvar 

också”. 

 (Miriam, Sundsvall)  

 

Samarbetet med mödravården består ofta i en anmälan från MVC om en misstänkt 

missbrukande gravid kvinna eller förmedlande av kontakt mellan en gravid missbrukare 

och MVC av socialtjänsten, berättar hon vidare. 

 

Enligt Iréne samarbetar man på hennes arbetsplats mycket mellan vuxenenheten och barn 

och familjeenheten för att man på så sätt ska kunna ha en handläggare som fokuserar på 

den gravida kvinnan och en annan som fokuserar på hennes eventuella andra barn och 

som står redo att agera när det ofödda barnet blivit fött.  

 

”På barn och familj arbetar man ju med fokus på barnet mer, och det kan man ju 

inte göra något åt förrän det är fött, medan man på vuxenstöd kan ta itu med 
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kvinnan och hennes beroende direkt när man får in en anmälan. Ja, om hon vill ha 

behandling då alltså.”  

 (Iréne, Härnösand) 

 

Iréne berättar också att man har planerat en utbildningsdag tillsammans med MVC och 

BVC, där man gemensamt ska försöka utarbeta en tydligare plan och rutiner för arbete 

med gravida missbrukare. 

 

Johanna förklarar fördelarna med ett samarbete på följande sätt:  

 

”Ja, alltså, det underlättar ju alltid om man kan samarbeta med andra som känner 

till klienten. Då kan man ju kanske se dennes situation från olika perspektiv och få 

en mer omfattande helhetsbild av vilken problematik som finns”. 

 (Johanna, Timrå) 

 

Flera av intervjupersonerna antyder i sina uttalanden att hänsyn till klienten är en 

anledning till att samarbete bedrivs mellan enheterna i kommunernas socialtjänst. Dels i 

och med att denne genom ett samarbete kan känna sig mer avslappnad i situationen i och 

med att hon får behålla kontakten med en eventuell tidigare handläggare, men också 

därför att detta kan bidra till en bättre helhetsbild och ett bredare beslutsunderlag för 

handläggaren inför de beslut hon senare ska fatta. Beslut som kommer ha stor påverkan 

på den gravida kvinnans chanser till att genomföra en drogfri graviditet samt upprätthålla 

ett drogfritt liv även efter barnets födelse. Genom intervjupersonernas uttalanden kan 

man möjligen se vissa kopplingar till humanismens tankegångar om att handla 

ansvarsfullt och rätt mot klienten, även om Johannas uttalande också kan tyda på att hon 

upplever att ett samarbete gör hennes arbete lättsammare. Samarbetet mellan 

socialtjänsterna och MVC uppges vara sparsamt och mestadels bestå av 

kontaktförmedling mellan gravida kvinnor och MVC. Dock kan det faktum att 

socialtjänsten, tillsammans med MVC och BVC, i Härnösand har planerat en 

utbildningsdag för att diskutera rutiner för arbete med gravida missbrukare tyda på att där 

finns en uppfattning om att detta arbete har brister. 
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4.5 Intervjupersonernas egna åsikter om de insatser som kan erbjudas i 

kommunerna.  

Iréne menar att det finns bra hjälp att få för den som vill ta emot den. Hon menar att en 

motiverad person ofta lyckas bra i behandlingen som man erbjuder i kommunen men att 

det är mycket svårt att arbeta med någon som inte vill ha hjälp och att försöka motivera 

en sådan klient.  

 

”Min uppfattning är att vi kan erbjuda många bra insatser till gravida missbrukare, 

men att resultatet i väldigt stor utsträckning beror på hur motiverad personen är. 

Ibland känner man ju att klienten liksom inte går helhjärtat in i behandlingen och, 

ja, då räknar man ju på nåt sätt med att hon kommer avbryta den rätt snart”. 

 (Iréne, Härnösand) 

 

Johanna tycker i likhet med Iréne, att det finns gott om möjligheter i kommunen för 

gravida missbrukare att komma i behandling men att dess framgång beror på personens 

grad av motivation och vilja att bli drogfri. Elisabeth tycker att effektiviteten i kommunen 

är bra men att det finns brister. Hon anser att man måste bli bättre på uppföljningen av 

gravida missbrukare men att uppföljningsarbetet och bedömningar kring det samtidigt är 

väldigt svåra.  

 

”..för den missbrukare som tagit emot insatser så fortsätter alltid kontakten även 

när behandlingen eller stödsamtalen avslutats. Vi har uppföljningssamtal med 

personen och försöker ju såklart att göra en korrekt bedömning av när kontakten 

med klienten ska avslutas. Men sen är det ju svårt också därför att det handlar om 

frivillig vård. Om klienten säger att hon vill avsluta så måste vi ju göra det. Annars 

bryter vi mot lagen. Men jag tycker att vi ibland släpper kontakten för tidigt och att 

vi måste bli bättre där, men som sagt så är den bedömningen jättesvår, man vet ju 

inte förrän efteråt om man tog rätt beslut eller inte”. 

 (Elisabeth, Sundsvall) 
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Intervjupersonerna berättar att de är nöjda med de insatser de har att erbjuda gravida 

missbrukare och den effektivitet de besitter. Deras uttalanden förmedlar dock en känsla 

av att de upplever att en svårighet i arbetet med gravida missbrukare är att motivera dem 

till att genomgå behandling om inte motivation finns från början. En utmaning antyds 

även ligga i att arbeta långsiktigt med klienten och att lyckas med uppföljningen och 

avslutet av kontakten med denne, utan att brista i beaktandet av hennes rätt till 

självbestämmande och integritet (1 kap. 1 §, 3 st SoL).  

 

4.6 Intervjupersonernas egna åsikter om tvångsvård av gravida missbrukare 

”..om det är ett massivt missbruk men som inte är LVM-mässigt, så den dan barnet 

föds, så kan man ju omhänderta det, men då kan det ju vara för sent.” 

 (Iréne, Härnösand) 

 

 ”Jag kan ju tycka att ibland kan det känns lite tragiskt att man inte faktiskt kan 

ingripa med tvång om det är ett avancerat missbruk och man vet att barnet riskerar 

att ta skada och det är inte så allvarligt att mamman kan bli LVM:ad. Då skulle jag 

önska att man kunde göra det ändå, utifrån barnet. Så det kan jag tycka är en liten 

brist. Lever man som bostadslös och kanske dricker varje dag eller går på andra 

droger så säger det väl sig självt att det är inte bra för vare sig mor eller barn. Då 

skulle jag ju önska att man kunde gå in och stoppa det i större utsträckning än vad 

vi kan.” 

 (Miriam,  Sundsvall) 

 

”Ja, jag tycker att det borde vara möjligt att tvångsvårda en missbrukande gravida 

kvinna, för att skydda barnet. Det vet man ju, det är ju känt, att barnet kan få 

skador om mamman missbrukar. För att skydda barnet bör den möjligheten finnas. 

Lagen borde omfatta skydd för det ofödda barnet”. 

 (Elisabeth, Sundsvall) 

 

”Ja, det skulle nog vara väldigt bra faktiskt. Barnet är ju också en person som har 

ett liv att leva framför sig. Det kan jag tycka, att det är samhällets ansvar att se till 
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att det barnet också får en chans till ett friskt liv. Jag kan tycka att det borde vara 

viktigare än att se till mammans vilja”. 

 (Johanna, Timrå) 

 

Samtliga intervjupersoner förmedlar en positiv inställning till möjligheten att tvångsvårda 

gravida missbrukare i syfte att skydda barnet. Deras uttalanden kan tyda på att de i denna 

fråga vänder sig till barnperspektivet och att det bland dem finns synen att det ofödda 

barnet också har rättigheter. Uttalandena antyder också att en syn finns som innebär att 

den gravida kvinnan borde förlora sin rätt till självbestämmande i och med att hon 

missbrukar under graviditeten. En ansats till ansvarskännande gentemot det ofödda 

barnets hälsa förmedlas också av intervjupersonerna, något som berör den humanistiska 

tanken om vårt ansvar inför medmänniskan. 
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5. DISKUSSION 

I de undersökta kommunerna har man en rutin att förmedla kontakt mellan missbrukande 

kvinnor och MVC på de undersökta kommunernas socialtjänster. På så sätt har fler 

gravida kvinnor möjlighet att få kontinuerlig medicinsk vård under graviditeten. Detta har 

också Ottenblad (2000) identifierat som en viktig del i arbetet med missbrukande gravida. 

Vikten av kontinuitet i kontakten med gravida missbrukare betonas starkt i tidigare 

forskning och även Phillips et al (2000) tar upp detta. Resultatet av min studie antyder att 

kontinuitet eftersträvas i arbetet vid de undersökta socialtjänsterna. Ett exempel på detta 

är att man arbetar för att klienten så långt det är möjligt ska kunna ha en och samma 

handläggare genom hela sin kontakt med socialtjänsten.  

 

Kritik av kontinuiteten i socialtjänstens långsiktiga kontakt med missbrukande gravida 

har dock givits från flera håll, bland annat av Socialstyrelsen (2007b). Kritikerna menar 

att socialtjänsten i sitt arbete avslutar kontakten med klienten för snabbt, innan denne är 

tillräckligt stabil för att klara sig utan deras stöd. Ett tecken på att denna kritik är befogad 

kan ses i att en av socialsekreterarna själv antyder att detta är något som inte fungerar 

fullt ut i hennes socialtjänst. Frågan är dock hur man ska kunna förbättra detta arbete när 

det ligger i dess karaktär att man inte i förväg kan se resultatet av de beslut man fattar? 

Att beakta klientens rätt till självbestämmande enligt lag (1 kap 1 § 3st SoL) samtidigt 

som man säkerställer att kontakten med denne inte avslutas för tidigt så att klienten 

återfaller i missbruk kan vara en särskilt svår balansgång i de fall där klienten uppger att 

hon inte längre vill ha kontakt med socialtjänsten. Socialstyrelsens nationella riktlinjer 

kan råda socialsekreteraren och hjälpa denne att se möjliga tillvägagångssätt och 

konsekvenser av sitt handlande men eftersom varje klient är unik så medför även varje 

beslut unika konsekvenser. 

 
Till kvinnor som inte bedöms klara av öppenvårdsbehandling bör man enligt 

socialstyrelsen erbjuda en behandlingsform som bidrar till total avhållsamhet från alkohol 

och narkotika under graviditeten (Socialstyrelsen, 2007a). Tidigare forskning har visat att 

speciellt anpassad behandling är mycket viktig i behandlingen av gravida missbrukare, 

Finkelstein (1994) hänvisar bland annat i sin studie till att denna klientgrupp befinner sig 
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i en speciell känslomässig och social situation som skiljer sig från andra missbrukares. 

Ingen av de tre undersökta kommunerna tycks ha några speciellt utformade insatser att 

erbjuda gravida missbrukare. Intervjupersonernas uttalanden kan dock tyda på att deras 

uppfattning är att de insatser man har att erbjuda denna klientgrupp är effektiva om 

kvinnan har tillräcklig motivation och vilja till att bli drogfri. Phillips et al (2007) menar 

att en motiverande faktor för gravida missbrukare att ingå behandling kan vara att 

socialarbetaren förmedlar en känsla till henne att ett gemensamt fokus på barnets hälsa är 

grunden till insatserna. En annan motiverande faktor kan enligt Hser & Niv (2006) vara 

att man erbjuder kvinnan speciellt utformad behandling endast för kvinnor där tillgång till 

föräldrautbildning och yrkesträning finns. En tanke som väcks hos mig är att om man i de 

undersökta kommunerna kunde erbjuda speciellt utformad behandling där fokus i 

behandlingen ligger på det ofödda barnet snarare än på den gravida kvinnan själv, så 

kanske det skulle vara lättare att motivera personer i denna klientgrupp till behandling?  

 

Om samarbetet mellan olika instanser anges i socialstyrelsenes nationella riktlinjer för 

missbruks- och beroendevård att den instans som upptäcker att en kvinna har 

missbruksproblem, vanligtvis MVC, tillsammans med kvinnan måste ta kontakt med 

socialtjänsten för vidare utredning av hjälpbehovet. Socialstyrelsen (2007a) utdelar vidare 

kritik angående samarbetet mellan socialtjänsten och mödrahälsovården. Man menar att 

detta inte är tillräckligt omfattande och måste utvecklas. Man konstaterar också att i de 

kommuner där arbetet med gravida kvinnor med missbruk är mer utvecklat så har mödra- 

och barnhälsovården tillsammans med socialtjänsten lyckats omfördela resurser och 

förändra arbetssättet för att möta dessa kvinnors behov. Resultatet i denna studie tyder på 

att det mesta samarbetet mellan socialtjänsten och MVC i de tre kommunerna består av 

kontaktförmedling mellan den missbrukande kvinnan och socialtjänsten eller MVC, 

något som ger en tydlig bild av den verklighet som socialstyrelsen kritiserar. 

Socialtjänsten, BVC samt MVC i Härnösand planerar dock enligt en av 

intervjupersonerna att ha gemensamma utbildningsdagar just i syfte att förbättra arbetet 

mellan dessa enheter. Kanske kan detta vara ett första initiativ till en utveckling och 

omfördelning av resurser i kommunen för att i större utsträckning kunna möta gravida 

missbrukares behov.  
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Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård tycks vara 

uppskattade bland socialarbetarna i studien. Tillämpningen av dem anges vara frekvent 

och intervjupersonerna förmedlar en uppfattning om att de kan vara mycket användbara 

som vägledning i svåra beslut. Att det även finns kommunala riktlinjer tillgängliga tycks 

dock inte vara lika välkänt, något som kan anses anmärkningsvärt. Intervjupersonernas 

uttalanden tyder på att ingen av dem har fått någon utförlig information om riktlinjerna 

och de flesta uppger att de inte känner till att sådana existerar. I dessa riktlinjer anges 

bland annat vilka mål man strävar efter att uppfylla rörande alkohol- och drogmissbruk 

(däribland mål rörande missbrukande gravida) i Sundsvalls kommun, samt i och med den 

regionala samverkan som inletts med Timrå och Härnösand, även i de kommunerna. En 

tanke som väcks är hur man ska kunna uppnå de kommunala målen för 

missbruksprevention av gravida om dessa inte är kända bland de som förväntas arbeta för 

att uppnå dem? Om inte ett medvetande finns kring vilka mål man förväntas arbeta mot 

så kan förmodligen inte heller en medveten strävan mot dessa mål förekomma, varför en 

kunskapsökning kring kommunala riktlinjer borde vara av stort intresse bland de styrande 

i kommunerna. Att den enda av intervjupersonerna som känner till riktlinjerna uppger att 

hon inte använder sig av dem kan tyda på att ytterligare information om dessa skulle 

kunna vara på sin plats även bland de som redan känner till dem. 

 

Vårt grannland Norge har lagstiftning som tillåter tvångsvård av gravida som själva inte 

har möjlighet att kontrollera sitt drickande och då suget efter drogen är större än oron för 

fostret. Detta med hänvisning till att man ska skydda det ofödda barnet (Hellquist et al, 

2007). Intervjupersonerna i denna studie förmedlar inställningen att det borde finnas fler 

medel än vad som nu finns att ta till för att skydda ett barn som riskerar att skadas för 

livet av sin mammas missbruk. I deras uttalanden kan man ana åsikten att barnets bästa 

borde komma före kvinnans, detta trots att barnet ännu inte blivit fött. Här kan man se en 

antydan till att socialsekreterarnas syn på ett ofött barn ligger närmare den som förmedlas 

i norsk lag än i svensk, något som kan anses vara en indikator på att det är dags för en 

lagändring i frågan. Det är ju trots allt socialarbetarna som kommer i direktkontakt med 

de missbrukande mammorna och deras barn och som får en förstahandsinsikt i hur 

moderns missbruk påverkar barnet, innan såväl som efter, födseln. Därför kan tyckas att 
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socialarbetarnas åsikter borde tas i stor beaktning och väga tungt när man tar ställning till 

huruvida tvångsvård av modern till skydd för ett ofött barn ska tillåtas eller inte.  

 

Humanistiska inslag i form av ansvarskänsla inför att handla rätt gentemot 

medmänniskan kan anas i flera led i arbetet med missbrukande gravida i de tre 

undersökta kommunerna. Hänsyn till kvinnans vilja och önskan om behandling kan vara 

ett exempel på detta, så även strävan att tillhandahålla henne en och samma handläggare 

så långt det är möjligt i kontakten med socialtjänsten. Dock kan man utifrån ett 

humanistiskt perspektiv mena att ett problem finns i de åsikter intervjupersonerna 

uttrycker kring möjligheten att tvångsvårda modern till skydd för barnet. Både den 

gravida kvinnan och det ofödda barnet kan nog anses vara människor även om den ena 

ännu inte lämnat livmodern. Detta med stöd av Barnkonventionens definition av barn 

som varje människa under 18 år och i vilken ingen nedre åldersgräns anges. Eftersom 

man inom humanismen talar om att handla rätt gentemot samt se behoven hos andra 

människor, så kan en tolkning göras av att detta begrepp även kan appliceras på ofödda 

barn. Att barnet behöver vår hjälp kan ses som uppenbart om kvinnan missbrukar, men 

hur ger man denna hjälp utan att riskera att utsätta mamman för orätt behandling om hon 

inte vill sluta missbruka? Tvingad vård går emot kvinnans egen vilja och om hon inte 

bedöms behöva den för sitt eget beskydd så ter det sig svårt att hävda att sådan vård är att 

handla rätt mot henne. 

 

Ett viktigt inslag i socialt arbete är det så kallade Barnperspektivet. Enligt detta ska 

socialtjänstens arbete ske utifrån barnets bästa, en paragraf som tagits ur 

Barnkonventionen, vilken Sverige även antagit i sin helhet. I Barnkonventionens sjätte 

artikel står bland annat att konventionsstaterna till det yttersta av sin förmåga ska 

säkerställa barnets överlevnad och utveckling. Resultatet av denna studie tyder på att det i 

de undersökta kommunerna inte finns någon insats som är speciellt utvecklad för gravida 

missbrukares specifika behov. Detta trots att tidigare forskning visat att detta är en faktor 

som har stor betydelse för utfallet av behandlingen av denna klientgrupp samt att 

Socialstyrelsen (2007b) poängterar att gravida missbrukare har behov av att få vård på en 

egen specialenhet.  En tanke som väcks här är huruvida man kan anse att Sverige, och i 
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andra hand de tre undersökta kommunerna, följer sina åtaganden enligt Barn-

konventionen. Kan man hävda att man i Sverige arbetar för att till det yttersta av sin 

förmåga säkerställa barns överlevnad och utveckling om det, trots vad tidigare forskning 

visat, finns kommuner där ingen specifik behandling för gravida missbrukare existerar?  

Samma fråga kan ställas när det gäller bestämmelsen att inte tillåta tvångsvård av en 

gravid missbrukare till skydd för det ofödda barnet. Kan man då säga att man i Sverige 

arbetar för att till det yttersta av sin förmåga säkerställa alla barns överlevnad och 

utveckling? I ljuset av denna argumentation kan man hävda att det finns brister i hur 

principen om barnets bästa tillämpas vid socialtjänsterna i de undersökta kommunerna. 

Agerandet strider inte mot någon lag, men ett ifrågasättande kan göras av huruvida 

barnets bästa har högsta prioritet i alla beslut. 
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BILAGA 1 
Intervjuplan - kvalitativ, halvstrukturerad telefonintervju. 
 
Inledning: berättar vem jag är, syftet med intervjun och hur jag planerat att genomföra 
densamma, frågar om det går bra att jag spelar in intervjun och vad bandet kommer att 
användas till samt att inga personuppgifter kommer finnas med i redovisningen av 
materialet. Tackar för att personen medverkar och informerar om att denne när som helst 
kan avbryta intervjun. 
 
Var arbetar Du? 
 
I hur många år har Du arbetat på din arbetsplats? 
 
Kommer Du i kontakt med missbrukande blivande mammor i Ditt arbete? 

Hur kommer Du i kontakt med dem? 
Hur agerar Du när Ni kommer i kontakt med en gravid missbrukare? 

 
Arbetar Du på något speciellt sätt med just gravida missbrukare? 

Vad gör Du om Du vet att en gravid kvinna missbrukar men emotsätter sig all hjälp? 
 
Vilka insatser erbjuds till dessa blivande mödrar? 

Finns det speciella insatser för just denna klientgrupp? (t ex öppenvård, slutenvård, 
stödsamtal?) 
Hur bedömer man vilken insats som ska erbjudas? 
Har Du specifika riktlinjer att följa i arbetet med gravida missbrukare? (nationella, 
kommunala?) 
Hur planeras insatserna? 
Vilka parter är inblandade i planeringen? 

 
Samarbetar Du med andra organ i kommunen med dessa ärenden? 

Vilka? 
 
Tycker Du att de insatser som erbjuds på Er arbetsplats är framgångsrika? 

Utveckla. 
  -om nej: 

Vad anser Du är anledningen till detta? 
Vad tycker Du bör förändras? 

 
Vad är Er åsikt om möjligheten att tvångsomhänderta missbrukande gravida? 
 
Övriga upplysningar? 

Vill Du lägga till något? 
 
Avslut: Talar om att informanten kan få en kopia på uppsatsen om så önskas. Tackar åter 
för medverkan och att informanten kan kontakta mig när som helst för frågor eller om 
denne vill avbryta sin medverkan i studien. 


