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Sammanfattning 

 

Vem hjälper den gravida missbrukaren? – En studie om ett tvärprofesionellt teams 

arbete med den gravida missbrukaren. 

 

Av: Malin Grinde & Linn Sundell 

 

Vårt syfte med denna studie var att få en ökad förståelse för hur ett urval 

yrkesprofessionella, två barnmorskor och en kurator, upplever sitt arbete med gravida 

missbrukande kvinnor. För att uppfylla vårt syfte har vi genomfört en kvalitativ 

fokusgruppsintervju med ett tvärprofessionellt team, bestående av kurator och 

barnmorskor. Som analysverktyg valde vi rollteorin och teorin om X och Y. Våra 

huvudsakliga resultat är att motivationsarbete är något som är ständigt närvarande och 

att det familjesociala teamet finner sina arbetsverktyg verkningsfulla. I vårt resultat är 

det några verktyg som är mer betydelsefulla än andra i arbetet med gravida missbrukare. 

Vi har valt att kalla dessa verktyg för screening, förtroende, anknytning samt intresse 

och engagemang. Vår viktigaste slutsats är att gravida kvinnor med missbruk har en 

komplex problematik där flera instanser behöver samarbeta för att kvinnan ska ges ett 

bra stöd. För att dessa kvinnor inte ska förläggas mellan de berörda instanserna är det 

fördelaktigt om det finns någon som har etablerat kontakt med kvinnan och berörda 

instanser.  

 

Nyckelord: Missbruk, graviditet, roll, motivation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Abstrakt 

Who´s helping the pregnant alcohol- and drug abuser? A study  about an 

multiprofessional teams work with the pregnant alcohol- and druga buser. 

 

By Malin Grinde and Linn Sundell 

 

The purpose of this study was to get a deeper understanding about how a selected group 

of professionals, a welfare officer and two midwifes, experience their work with 

pregnant alcohol- and drugabuser. To answer our purpose we have made a qualitative 

focusgroup interview with a multiprofessional team of a welfare officer and midwifes. 

To analyse the material we used the roletheory and McGregors theory of X and Y. The 

main results was that motivational work is constantly used and that Familjesociala 

teamet finds their working tools usefull. In our result there is some tools that is more 

important than others in their work. We have chosen to call those tools screening, trust, 

connection and interest and involvement. Our most important conclution is that 

pregnant women with abuse problems have a complex situation with many contact with 

the social safety net to support them. To make sure that the women do not miss some 

contact, it is important that someone support her in her contacts with the different 

people.   

 
 

Keywords: alcohol– and drug abuse, trust, motivation and preganancy 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Förord  

 

Vi vill rikta ett stort tack till Lisa Andersson, Maria Besenko och Åsa Johannesson i det 

Familjesociala teamet i Gävle för deras medverkan så att vår studie blev möjlig. Vi 

uppskattar det engagemang de förmedlade trots att teamet skulle upphöra. Slutligen vill 

vi tacka vår handledare Julian Ilicki. 
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1. Inledning 

 

Vårdbehoven hos många av de missbrukande kvinnorna är komplexa och varierande. 

Detta innebär att dessa kvinnor kommer i kontakt med olika vårdenheter inom till 

exempel Sjukvård, Socialtjänst och Försäkringskassa. Dessa kontakter utvidgas 

ytterligare när en kvinna blir gravid eftersom hon då kommer i kontakt med 

mödravårdscentral, barnavårdscentral och förlossningsavdelning. För att dessa kvinnor 

ska få kontinuitet i behandlingen krävs det att de olika myndigheterna har ett nära 

samarbete. Braun och Thylefors (1986 s. 6) belyser i sin forskning problemet med det 

som de kallar ”rundgång”, det vill säga när gravida missbrukare inte får den hjälp de 

skulle kunna få på grund av myndigheters bristande kommunikation.  Det dominerande 

problemet inom i stort sett varje sektor i vården upplevs ofta vara just det bristande 

samarbetet mellan olika vårdorgan, enligt Braun och Thylefors (1986 s.6).  

 

Enligt socialstyrelsen finns det ingen specifik behandling inom socialtjänsten att tillgå 

när man är gravid och missbrukar, utan samma behandling gäller för alla med 

missbruksproblematik. Orsaken till detta är bland annat att kunskapsunderlaget inte 

vägleder till speciella metoder för denna klientgrupp (Socialstyrelsen 2007). Däremot 

pågick det ett projekt i Gävle 2004-2006 med kurator och barnmorskor i syfte att arbeta 

med målgruppen ”den gravida med missbruksproblematik, egen eller partners”. 

Projektet mynnade ut i ett team med bestående resurser, familjesociala teamet. 

Verksamhetens mål är att få kvinnor med alkohol- och drogproblem att gå igenom en 

graviditet utan droger, det vill säga att vara drogfri under denna tid samt efter födseln. 

Ett annat mål är att fosterskador och abstinens hos barnet ska minimeras. Teamets 

upptagningsområde är Gävle kommun och arbetsstyrkan består av barnmorskor och 

kurator (SOU 2011:35 s.751). Även kvinnor utanför kommunen är välkomna om de så 

önskar. Teamet har under åren haft ett antal patienter som är bosatta i annan kommun 

och som valt att pendla till Gävle för det extra stödet (Familjesociala teamet 22/11-11). 

Teamet vänder sig till gravida kvinnor som har eller har haft ett beroende av alkohol, 

narkotika eller läkemedel, kvinnor med underhållsbehandling för opiatberoende, gravida 

med närhet till droger och kriminalitet i sin omgivning samt gravida vars partner har en 

beroendeproblematik. När ett missbruk är pågående hänvisas kvinnan för behandling till 

Gävle beroendemottagning. För att en snabb handläggning ska kunna ske har teamet en 

kontaktperson vid mottagningen. Teamet träffar även kvinnan eller paret två till tre  
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gånger efter förlossningen. De finner det önskvärt inför framtiden att liknande 

verksamhet ska finnas tillgänglig för kvinnor utanför Gävles gränser och att ett liknande 

team tar vid under barnets första år när deras uppdrag avslutats (SOU 2011:35 s. 751).  

 

När vi läste Braun och Thylefors forskning (1986) och observerade att den har så många 

år på nacken blev vi nyfikna på hur arbetet med denna grupp ser ut idag. Vi var 

medvetna om att det familjesociala teamet i Gävle arbetade med gravida missbrukare 

och att detta teamarbete är ganska unikt. Vad vi vet så finns det endast liknande 

teamarbete på orterna Göteborg, Stockholm och Malmö. Detta gjorde oss intresserade 

av att ta reda på mer om hur teamet i Gävle upplever sitt arbete med denna målgrupp. 

 

1.1. Syfte 

 

Vårt syfte är att belysa arbetssituationen för ett urval yrkesprofessionella, två 

barnmorskor och en kurator, som arbetar med gravida missbrukande kvinnor. 

 

1.2. Frågeställningar 

 

1. Hur upplever de yrkesprofessionella att deras arbetsredskap (arbetsätt, lagar, 

erfarenheter och kunskap) är användbara och verkningsfulla?  

2. Vilka faktorer påverkar kvinnans motivation att sluta med sitt missbruk 

utifrån de professionellas erfarenheter? 

 

1.3. Disposition 

 

Uppsatsen består av sju olika kapitel där vi i det första avsnittet kommer vi beskriva 

syfte, problemställning och disposition. I det andra kapitlet presenteras kunskapsläget 

för det aktuella området, dvs. missbruk, kvinnors missbruk, gravida kvinnors missbruk, 

hur det kan vara att arbeta som professionell med denna målgrupp samt information hur 

missbruk kan ge olika fosterskador. I kapitel presenteras tidigare forskning som är 

relevant för syftet och de valda frågeställningarna. Kapitel fyra redogör för 

vetenskapsfilosofisk position, tillvägagångssätt, etiska aspekter, uppsatsens trovärdighet 

och begränsning. I kapitel fem redogörs för uppsatsens analysverktyg, vilka är rollteorin  
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och teorin om X och Y. I kapitel sex redovisas våra resultat och analys. Slutligen i 

kapitel sju kommer en avslutande diskussion.  

 

2. Bakgrund 

 

I bakgrunden kommer vi beskriva missbruk och beroende utifrån litteratur vi ansåg 

relevant, vi kommer även belysa skillnaden mellan manligt och kvinnligt missbruk och 

beskriva den gravida kvinnans missbruk. Slutligen ger vi en liten beskrivning av den 

professionelles roll i mötet med den missbrukande gravida kvinnan, Familjesociala 

teamets mål och målgrupp, samt diskuterar fosterskador till följd av ett missbruk under 

en graviditet.  

 

2.1. Definition av begreppen missbruk samt beroende 

 

Missbruk är ett begrepp som används frekvent när det talas om berusningsmedel. Dock 

är detta ett begrepp där individuella skillnader är stora när det gäller uppfattningen om 

vad som är missbruk. Att en individ definierar något som missbruk betyder inte att en 

annan individ definierar bruket på samma sätt. Människors definitioner av missbruk 

hänger ihop med hur deras egna dryckesvanor ser ut (Skog 2005 s.397).  Även om det 

råder meningsskiljaktigheter kring begreppet så går det att finna olika definitioner av 

det. I nationalencyklopedin definieras begreppet missbruk som: ”okontrollerad eller 

överdriven användning av något, vanligen alkohol, narkotika eller andra substanser med 

euforiserande effekter” (www.ne.se).  Enligt DSM IV¹ definieras missbruk som att ett 

eller flera av fyra kriterier ”skall vara uppfyllt, upprepat eller varaktigt under en och 

samma 12-månaders period” . Dessa är följande: 1. Upprepad droganvändning som 

leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter i skola, arbete eller 

hem. Ex: trött och okoncentrerad på arbetet, dåliga prestationer, upprepad frånvaro från 

arbetet. Dåliga prestationer, upprepad frånvaro från arbetet; misskötsamhet eller skolk i 

skolan; vanskötsel av barn eller hushåll. 2. Upprepad användning av drogen i situationer 

som medför risk för fysisk skada. Ex: bilkörning; arbete vid maskin. 3. Upprepade 

kontakter med rättvisan. Ex: rattfylleri, störande beteende. 4. Fortsatt användning trots 

pågående eller återkommande sociala problem (Helig 2004 sid:28).  

¹DSM-IV (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fjärde upplagan) är ett standardverk som 

används för att fastställa psykiatriska diagnoser (Goldberg 2010 s. 24). 
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Beroende är idag en väl avgränsad medicinsk diagnos enligt Helig (2004 s.20). Skog 

menar däremot att beroende är ett problematiskt begrepp. Det främsta kännetecknet på 

beroende är då en människa inte kan avstå eller upplever det svårt att avstå från att 

konsumera de som denne är beroende av (Skog 2005 s.394). Även Goldberg (2010 s. 

24) anser att beroendebegreppet inte är särskilt tydligt för även fast det finns många 

försök till precisering av innebörden så är de ofta svåra att förstå. Enligt DSM IV 

föreligger ett beroende då tre eller flera av nedanstående kriterier är uppfyllda: 1. 

Tolerans, som kommer till uttryck i antingen behov av större dos (mer än 50%) för 

samma effekt; eller påtagligt minskad effekt vid tillförsel av samma dos. 2. Abstinens, 

som kommer till uttryck i antingen för drogen specifika symtom vid avbruten tillförsel, 

och/eller intag av drog, för att lindra/ta bort symtom. 3. Intag av större mängd eller 

under längre tid än vad som avsågs (”kontrollförlust”). 4. Varaktig önskan, eller 

misslyckande försök att minska/kontrollera intag. 5. Betydande andel av livet ägnas åt 

att införskaffa, konsumera och hämta sig från användning av drogen. 6. Viktiga 

aktiviteter (socialt, yrkesmässigt, fritidsintressen) ges upp eller minskas på grund av 

droganvändningen. 7. Fortsatt droganvändning trots vetskap att den har orsakat eller 

förvärrat fysiska eller psykiska besvär av varaktig eller återkommande natur (Helig 

2004 s. 25).  

 

I de nationella riktlinjerna från socialstyrelsen (2007 s.34-45) diskuteras huruvida 

missbruk och beroende av droger är en sjukdom. I tillstånden missbruk och beroende 

ingår ett tvångsmässigt beteende, vilket förklaras genom sjukdomsbegreppet. I motsats 

till detta finns en annan uppfattning dvs. att missbruk och beroende inte är en sjukdom i 

sig. Dock kan dessa tillstånd leda till sjukdomsliknande tillstånd. I denna fråga ger inte 

litteraturen idag något stöd för en bestämd uppfattning.  

 

2.2. Biokemisk- och psykosocialsyn på missbruk 

 

Trots skilda uppfattningar är de flesta vetenskapsmän överens om att människor både är 

biologiska och sociala varelser. I drogdebatten är en viktig fråga hur mycket av 

människors beteende som kan förstås med biologiska förklaringsmodeller och vad som 

är av psykosocial natur. Bland forskare är det ovanligt att endast förklara mänskligt 

beteende som antingen psykosocialt eller biokemiskt, vilket innebär att både biologiska 

och psykosociala förklaringar är viktiga. Det som skiljer forskare åt är hur stor del av  
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beteendet de anser påverkas av respektive förklaringsmodell. En del anser att beteendet 

till störst del påverkas av en individs gener, instinkter, drifter, ämnesomsättning eller 

liknande, medan andra lägger större vikt vid psykosociala faktorers påverkan (Goldberg 

2010 s. 14-15).  

 

I det svenska samhället är de framträdande tolkningarna och idéerna biokemiska, enligt 

Goldberg (2010 s.43). Det blir uppenbart om man studerar olika områden som till 

exempel narkotikapolitikens utformning, hur lagen ser ut, vilken uppfattning gemene 

man har kring alkohol och illegala droger samt att forskning på detta område får mer 

pengar (ibid s.43). Den biokemiska modellen bygger på tre centrala idéer. Den första 

idén är att ett regelbundet intag av narkotika någon gång kommer ge kroppen skadliga 

förändringar som påverkar dennes sätt att fungera. Ett exempel är att olika delar av 

nervsystemet påverkas negativt. Den andra idén är den om konditionering vilket innebär 

att när en individ konsumerat en stimulus vid flera tillfällen, blir dennes reaktion på 

detta stimulus över tid förändrat. Den sista idén handlar om att individens genetiska arv 

har påverkan på individens drogkonsumtion (ibid. s.27-29). Kring narkotika och alkohol 

är det vanligt i svenskt tänkande att drogerna styr, det vill säga att drogerna är subjektet, 

inte människan. Det finns till exempel många i Sverige som anser att människor som är 

fulla inte är sig själva och inte förstår vad de gör (ibid. s. 16). 

 

Med ett psykosocialt synsätt ses människan som en handlande individ, dvs. människan 

är något mer än sin genuppsättning och sina biokemiska processer (Billinger & Hübner 

2009 s. 9). Goldberg menar att man inte kan förstå det förhållande som missbrukare har 

till sina droger utan att beakta att dessa människor i viss mån är handlande subjekt 

(Golberg 2010 s. 16 & 45). I det psykosociala tänkandet är ett grundläggande antagande 

att människors konkreta livsvillkor påverkar allt mänskligt handlande, då även 

konsumerandet av droger. Hur en individ kommer handla beror på flera faktorer, bland 

annat vad som krävs av människor enligt den kultur man lever i samt vilka möjligheter 

som finns för en individ att uppfylla dessa krav. I ett samhälle där stora delar av 

befolkningen inte kan nå upp till de uppsatta målen skapas en grund för avvikande 

beteende. Detta innebär att bristen på tillgången på legitima medel ger en stor anledning 

att ta till illegitima medel (ibid s. 114). Goldberg ger ett exempel från en bok som 

handlar om unga kokainlangare i New York där de i ett samhälle med få alternativ på 

arbetsmarknaden har funnit ett sätt att tjäna pengar som langare (ibid .s 115). En  
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hypotes Goldberg framför är att ett stort negativt samhälleligt tryck bringar skada för 

många människor. Ju större negativt tryck desto större skada. De flesta storkonsumenter 

av narkotika rekryteras huvudsakligen just bland människor som är marginaliserade. 

Han menar därför att om vi reducerar det negativa trycket kommer antalet människor 

med en problematisk konsumtion av narkotika minska. 

 

2.3. Vad skiljer kvinnans missbruk från mannens? 

 

Kvinnor missbrukar alkohol i mindre utsträckning än männen, det är ca en tredjedel så 

vanligt att kvinnor missbrukar i jämförelse med män. Det är även mer vanligt för denna 

grupp att känna ångest (Helig 2004 s.77). I boken Kön, behandlig och kunskap skriver 

författarna att skam och skuldkänslor är vanligare bland kvinnliga missbrukare än hos 

manliga (Scheffel-Birath m.fl. 2005 s.127). Kvinnor börjar dock mer och mer anamma 

männens alkoholvanor vilket bland annat innebär att många lägger en grund för en 

regelbunden alkoholkonsumtion i unga år och antalet nykterister minskar (Helig 2004 s. 

54). När det gäller narkotika har negativa faktorer som skiljer könen åt framkommit 

vara bland annat att missbrukande män tidigt lagförts för brott medan kvinnorna har 

utmärkt sig genom att skolka och ha nervösa besvär i ungdomen. Kvinnliga missbrukare 

brukar uppge andra syften med sin konsumtion av narkotika jämfört med män. 

Kvinnorna talar till exempel om att drogerna hjälper dem att bli accepterade och att de 

vill uppnå en psykologisk lättnad medan män många gånger talar om att höja sin egna 

kompetens (Goldberg 2010 s. 97-98). 

 

2.4. Gravida missbrukare 

 

Begreppen riskbruk och missbruk får en ny innebörd när det gäller gravida kvinnor. 

Alkoholkonsumtionen för gravida kvinnor bedöms genast som problematisk till skillnad 

från en kvinna som inte är gravid. Även om mängden som anses ofarlig hos en icke 

gravid kvinna är den samma hos någon som är gravid så blir det problematiskt på grund 

av risken för fostret (Socialstyrelsens hemsida). Medelåldern när det gäller att skaffa 

barn är högre i storstäderna vilket medför att en beteendeförändring vad gäller 

dryckesvanor blir svårare då beteendet har etablerats under flera år i jämförelse med 

unga mammors (Helig 2004 s.54). Många kvinnor inklusive de som har ett 

problematiskt dryckesmönster är oftast motiverade att ändra beteendet då de blir  
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gravida. Ofta handlar det inte om att kvinnorna är omotiverade till att göra något åt sitt 

problem, utan många gånger är det hälsovården som brister i förmågan att föra detta 

ämne på tal (Helig 2004 s.56). Det finns svenska studier som har visat att antalet 

kvinnor som konsumerar alkohol under graviditeten förmodligen har minskat under de 

senaste tio åren (SOU 2011:35 s. 744).  

 

2.5. Yrkesprofessionella i mötet med patienten 

 

Trevithick (2008 s. 163-164) menar att kärnpunkten för att utföra ett verkningsfullt 

socialt arbete är bra kommunikationsfärdigheter och då speciellt intervju- och 

lyssningsfärdigheter. Anledningen till att kommunikation är en kärnpunkt i socialtarbete 

är att vi människor alltid kommunicerar någonting, även om det inte behöver vara i ord. 

På grund av detta är det i socialt arbete viktigt att lära sig förstå det som människor ger 

uttryck för, samt att förmedla det vi tänker och känner. I arbete med människor är det en 

fördel om man har dessa färdigheter då man lättare kan kommunicera med människor 

på alla olika stadier i livet. Det gäller både den som kämpar för överlevnad och högre 

chefer. I socialstyrelsens riktlinjer för missbruks och beroendevård (2007 s. 178) anges 

att socialtjänsten ska påbörja en utredning vid misstanke om att en gravid kvinna 

beroende av narkotika eller alkohol, för att kunna bedöma hennes behov av vidare 

insatser. Enligt socialtjänstlagens 14:de kapitel ”myndigheter vars verksamhet berör 

barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården...är skyldiga att 

genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som 

kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd” (SoL 2001). Detta 

omfattar inte ofödda barn. I sekretesslagen 14 kap 2§ sjätte stycket framgår det däremot 

att det inte finns några hinder för en hälso- och sjukvårdsmyndighet eller socialtjänst att 

lämna uppgifter till varandra om det är nödvändigt för att skydda barnet. Det har 

diskuterats huruvida ett LVM² omhändertagande kan ha sin grund i en gravid kvinnas 

missbruk. I dagsläget finns dock inget stöd i lagen för ett sådant ingripande. 

Socialtjänsten har därför inga tvångsåtgärder att ta till för det väntade barnets skydd, 

däremot kan ett tvångsomhändertagande bli aktuellt om förutsättningar för ett LVM 

eller LPT² föreligger (Socialstyrelsen 2007 s.179). 

 

² LVM (lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall) LPT (lag (1991:1128) om psykiatrisk 

tvångsvård 
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2.6 Familjesociala teamets mål- och målgrupp 

 

Målet för det familjesociala teamet är en omsorg om det ofödda barnet, en drogfri 

graviditet, en abstinensfri start i livet och ett bidrag till att minimera fosterskador. 

Genom ett optimalt medicinskt, psykologiskt och socialt omhändertagande under  

graviditeten kan ett förändringsarbete som leder till bestående drogfrihet inledas, 

mänskligt lidande minskas och i det långa loppet samhällets kostnader för fosterskador 

till följd av alkohol och droger minskas. Deras målgrupp är missbruk/beroende som 

ligger mindre än ett år tillbaka i tiden, riskfylld alkoholkonsumtion under graviditeten 

utan att patienten uppfyller kriterierna för missbruk, bruk av illegala droger, kvinnor i 

subutex/ metadonprogram och kvinnan som ej uppfyller ovanstående kriterier, men där 

den blivande barnafadern/partnern har ett pågående missbruk/beroende eller ett som 

ligger mindre än ett år tillbaka i tiden (Familjesociala teamet 22/11-2011).   

 

2.7 Fosterskador 

 

Det finns mycket bevis för att alkoholkonsumtion under en graviditet kan ge skador på 

fostret. Fetal alkoholsyndrom är det tillstånd som är bäst definierat. Syndromet kan ge 

svåra kognitiva och beteendemässiga skador, som visar sig som hyperaktivitet, 

språksvårigheter och inlärningssvårigheter ect. Vissa av dessa barn får även specifika 

ansiktsdrag, skador på det centrala nervsystemet och tillväxthämning. Eftersom 

forskning visar att alkoholintag under graviditeten kan skada barnet på flera olika sätt 

används nu ett mer övergripande begrepp Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD). 

Det finns inget minimiintag som garanterar att fostret inte ska få skador (SOU 2011:35 

s. 743). Därför är det i Sverige rekommenderat att man inte dricker någonting alls under 

graviditeten, dvs. nolltolerans (Socialstyrelsen 2007-102-1 s. 171). Det har visat sig att 

även moderns narkotikakonsumtion kan skada fostret. De foster som exponeras för 

narkotika under en graviditet kan främst få hjärnskador, men även få kroppsliga skador. 

Hjärnskadorna består oftast av en påverkan på belöningssystemen. Den motoriska och 

intellektuella utvecklingen kan störas om narkotika brukas av kvinnan under en 

graviditet. Utvecklingen kan antingen förbättras eller förvärras beroende på vilken 

psykosocial miljö barnet växter upp i (Ibid. s.171-172). Det finns flera droger som kan 

ge minskad tillväxt hos barnet, som till exempel amfetamin, heroin, cannabis och 

kokain. Heroin och amfetamin kan även orsaka en för tidig förlossning. När en  
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heroinberoende kvinna får abstinens under graviditeten är det något som även det 

väntade barnet får. Detta kan även utvecklas hos barnet efter födelsen (SOU 2011:35 s. 

744).  

 

3. Tidigare forskning 

 

Vi kommer i detta kapitel presentera tidigare forskning som vi funnit relevant till vår 

studie. Vi börjar med att kort redogöra för syftet med de enskilda forskningarna var för 

sig för att sedan tematiskt beskriva vad de olika forskningarna kom fram till. 

 

Carola Aili (2002) har i sin forskning Autonomi styrning och jurisdiktion, barnmorskors 

ta om arbetet i mödravården intervjuat tio barnmorskor från olika arbetsplatser med 

syftet att ”beskriva hur enskilda barnmorskor hävdar sin autonomi och argumenterar för 

den egna lämpligheten och rätten att ha hand om arbetsområden och arbetsuppgifter” 

(Aili 2002 s. 57 & 64). 

 

Kajsa Billinger (2000) skriver i sin avhandling Få dem att vilja – motivationsarbete 

inom tvångsvården av vuxna missbrukare om fyra olika LVM-institutioner och deras 

sätt att arbeta med motivation. Hon har intervjuat så väl personal som ett antal klienter 

på de olika institutionerna. 

 

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Vägledning för socialtjänstens 

och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och 

beroendeproblem (Socialstyrelsen, 2007). Detta arbete bygger främst på översikter och 

analyser som utarbetats av fem expertgrupper. Dessa grupper utgår i sin tur till stor del 

av kunskapsöversikter som Statens beredning för medicinsk utvärdering samt Centrum 

för utvärdering av socialt arbete har gjort. I flera fall har även expertgrupperna gjort 

kompletterande litteratursökningar. Riktlinjerna berör både medicinska och sociala 

insatser som erbjuds av kommunernas socialtjänst samt landstingens beroendevård. 

Dokumentet består av socialstyrelsens sammanfattade nuvarande kunskap om de 

metoder och tekniker som har använts inom detta område, dock fram till och med 

halvårsskiftet 2004. Detta dokument utgör även en grund för fortsatt utvecklingsarbete 

samt för kunskapssammanställningar i framtiden (ibid s. 9). 
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Karin Trulssons avhandling (2003)  Konturer av ett kvinnligt fält: om missbrukande 

kvinnors möten i familjeliv och behandling beskriver olika perspektiv av ämnet 

moderskap, graviditet och missbruk. Avhandlingen baseras på intervjuer med 

missbrukande kvinnor och mammor samt på fyra artiklar som Trulsson skrivit tidigare 

kring detta ämne. 

 

Arlene Andrews Bowers och Elizabeth G. Patterssons, 1995, Searching for solutions to 

alcohol and other drug abuse during pregnancy: ethics, values and constitutional 

principle, fokuserar på de etiska svårigheterna som man stöter på som 

yrkesprofessionell i arbetet med gravida missbrukare. Forskningen baseras på en 

litteraturöversikt. 

 

Georg Braun och Ingela Thylefors (1986) skrev en Rapport från Psykologiska 

institutionen, Samverkan vid identifiering och vård av gravida kvinnor med 

alkoholproblem, där 199 gravida missbrukande kvinnor blev valda utifrån journaler som 

användes som grund för studien. Studien vill belysa svårigheterna mellan samarbetet 

med olika institutioner och hur mycket väsentlig information som saknas dem emellan. 

 

Bättre insatser vid missbruk och beroende, del 1 av 2, förord och kapitel 1-12, bilaga 1-

5, SOU 2011:35 Denna utredning syftar till att skapa en kunskapsbaserad missbruks- 

och beroendevård med utgångspunkt i den enskildes behov. Utredningen ser över 

bestämmelserna i socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om vård av 

missbrukare i vissa fall samt lagen om psykiatrisk tvångsvård för att lämna förslag till 

förändringar. Utredningen har även i uppdrag att ta ställning till hur ansvaret för 

missbruks- och beroendevård kan tydliggöras mellan landstingen och kommunerna. 

 

Bättre insatser vid missbruk och beroende, del 2 av 2, kapitel 13-31, SOU 2011:35. 

Denna volym av missbruksutredningen innehåller analysen av olika relevanta 

förhållanden som ligger till grund för förslagen som benämns i volym 1. I analysen 

nämns bland annat att det i Stockholm, Malmö, Göteborg och Gävle finns 

specialistmödravård för gravida med missbruksproblem medan det på andra håll är 

kontakt med socialtjänsten som sannolikt den vanligaste åtgärden. Denna specialiserade 

mödravård rapporterar att de tar emot fler kvinnor med alkoholmissbruk än innan den 

förbättrade screeningen infördes på MVC (Mödravårds centralen).  
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Nedan följer en tematisk beskrivning av vad ovan beskrivna forskningar kommit fram 

till i sina slutsatser som vi anser har relevans för vår studie.  

 

Barnmorskorna 

 

I barnmorskornas arbete finns en så kallad dold agenda där de försöker ”läsa mellan 

raderna” i mötet med patienten för att lista ut om något inte står rätt till. Barnmorskorna 

har själva beskrivit att denna sida av arbetet inte är omedelbart framträdande när någon 

iakttar deras arbete. I den dolda agendan försöker barnmorskorna också skapa relationer 

mellan föräldrar och det väntade barnet samt samtala på rätt sätt så att förlossningen blir 

en positiv upplevelse (Aili 2002 s. 76). Barnmorskorna beskriver sitt arbete med fokus 

på samtalet och att det handlar om att introducera speciella samtalsämnen. Aili menar 

att framlyftandet av samtalandet innebär att barnmorskornas arbete fokuserar mycket på 

interaktionen med patienten. Arbetet skildras också med interna relationer till kollegor 

samt andra yrkesgrupper. Relationerna kommer till uttryck genom beskrivningar som att 

man ger uppdrag till varandra men även som samarbete. Arbetet innebär därför också att 

ha kontakter med kollegor och yrkesutövare från andra yrkesgrupper. En central aspekt 

för hur barnmorskan lyckas skapa kvalitet i sitt arbete är hur väl dessa kontakter 

fungerar (ibid s. 77). 

 

Mödravårdens betydelse för gravida missbrukare 

 

Det säkraste sättet att skydda det ofödda barnets hälsa är att erbjuda mödravård och 

beroendevård för den gravida missbrukande kvinnan. Försök att hjälpa kvinnan bör 

bestå av vård i frivillig form som respekterar kvinnans självbestämmanderätt och 

främjar kvinnans hälsa och tillfrisknad (Anderws & Pattersson 1995 s 61-62). I Sverige 

har de flesta gravida kvinnor kontakt med MVC och det har visat sig att kvinnan ofta 

upplever ett positivt stöd när en kontakt etablerats tidigt i graviditeten. Denna kontakt 

ger också en god möjlighet att upptäcka en riskkonsumtion av alkohol eller narkotika. 

Det ställs olika frågor om hälsotillstånd och den sociala situationen vid det inledande 

samtalet på MVC (socialstyrelsen 2007-102-1. s 174). I MVC:s uppdrag ingår det 

förebyggande psykosocialt arbete med till exempel ohälsa relaterad till alkohol eller 

droger. Enligt socialstyrelsen är många av kvinnorna som kommer till MVC 

alkoholkonsumenter därför är det av stor vikt att vid  
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inskrivningstillfället ställa öppna frågor kring alkoholkonsumtion och droger. Syftet 

med screening (frågeformulär) under graviditet är att identifiera kvinnor som dricker så 

tidigt som möjligt för att kunna ge dem stöd till en graviditet utan droger. Det finns ett 

antal studier som undersökt screening för riskfylld alkoholkonsumtion under graviditet 

som visat att en utökad screening med frågeformulär om alkoholvanor är bättre när det 

gäller identifikation av gravida med riskfylld konsumtion jämfört med de frågor som 

föreslås i mödrahälsovårdsjournalen om alkoholkonsumtion. I svenska studier har 

formulär som AUDIT och AUDIT-C (frågeformulär för att kartlägga 

akloholkonsumtion) provats. Det är viktigt att identifiera riskfylld konsumtion så tidigt 

som möjligt för att skydda fostret från exponering av alkohol och andra skadliga ämnen. 

Det har därför utvecklats ett tidigt samtal som bör ske inom en vecka vid kontakt med 

MVC. Detta samtal bör inte vara längre än 30 minuter och fokus ska ligga på alkohol, 

tobak, illegala droger och läkemedel (SOU 2011:35 s 746-747).  

 

Komplettering till mödravården 

 

Arbetet med gravida missbrukare bör bedrivas i multiprofessionella team för att bästa 

möjliga vård ska kunna erbjudas (SOU 2011:35 s. 748). Det är viktigt att olika typer av 

socialt stöd erbjuds som komplement till behandlingsinsatser för dessa kvinnor 

(Socialstyrelsen 2007-102-1 s. 167). Ottenblad (2000) menar att viktiga faktorer för att 

bevara en drogfrihet är sammanhängande stöd från MVC och socialtjänsten samt att det 

bör finnas specialistmödravård där kvinnorna kan få hjälp och stöd.  

Specialistmödravården bör även erbjuda både motivationsarbete och 

föräldraförberedelse samt samtalsstöd med en psykolog eller terapeut. Det finns studier 

som visar att kvinnor som får socialt stöd under graviditeten har fått en positiv 

utveckling även efter förlossningen, jämfört med de kvinnor som fått bristande stöd som 

då upptagit missbruket efter tre till fyra månader efter barnets födsel (Trulsson 2003 s 

166). Det finns forskning som kommit fram till att alla handlingar som avskräcker 

gravida missbrukare att ta emot vård bör undvikas (Andrews & Patterson 1995 s. 61-

62). I en enkätundersökning, som beskrivs i SOU 2011:35, uppger samtliga ansvariga 

för MVC att man har utarbetade arbetsmetoder för arbetet med riskbruk. Men när det 

gäller svårare problematik måste MVC söka hjälp utifrån. Det finns dock variationer för 

vilken hjälp som är tillgänglig såväl inom som mellan landstingen. I Stockholm, 

Malmö, Göteborg och Gävle finns specialistmödravård för gravida med  
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missbruksproblem. På övriga orter är kontakt med socialtjänsten förmodligen den 

vanligaste insatsen (SOU 2011:35 s. 749). 

 

Motivationsarbete 

 

Billingers forskning (2000 s. 194) visar att motivationsarbete kan delas upp i olika 

kategorier vilka är den utredande institutionen (psykodynamiskt synsätt), den goda 

relationens institution (relationen i centrum), individen och lagandan (eklektisk 

utgångspunkt) och den behandlande institutionen (kognitivt inriktat arbete). Att arbeta 

utifrån ett eklektisk förhållningssätt innebär att man i arbetet utgår ifrån klienters 

respektive behov. Institutionerna som Billinger (2000) studerade har svårt att ge någon 

direkt beskrivning av metoder de använder sig av. Detta kan bero på att det är så 

komplext och att de inte går att beskriva i en enstaka metod utan att allt arbete som görs 

är motiverande. På de flesta behandlingshemmen talade man inte mycket om missbruket 

på grund av skilda orsaker, ett exempel kan vara att klienten inte ska fastna i 

missbruksidentiteten. På ett av LVM hemmen lade man istället fokus på livsstilen i 

övrigt och hur den kan förbättras. En annan institution menade att för mycket tal om 

missbruket gjorde att klienterna blev kvar i missbruksidentiteten och försökte därför 

främja arbete mot en ny identitet (Billinger 2000 s. 194). I motivationsarbete visar 

forskning att en graviditet i sig kan utgöra en nyckelsituation för att ta sig ur ett 

missbruk (Trulsson 2003 s. 251). Det är även av betydande vikt att viljan till förändring 

av beteendet kommer ifrån kvinnorna själva och inte ifrån samhällets vilja att få den till 

”goda samhällsmedborgare”. Således bör hjälpen utformas på så vis att kvinnorna får 

känna att det är de som är experter på sig egen situation (Trulsson. 2006 s.184). Den 

professionelle bör även visa respekt, ge uppmuntran och finnas som stöd i alla 

situationer som kan uppstå. Många gånger har dessa kvinnor levt ett trassligt liv med 

påföljande kontakt med välfärdsapparaten. Detta kan bidra till en skev världsbild där de 

upplever att de inget klarar och är i behov av hjälp. Detta kan den professionelle 

påverka genom att ge kvinnorna ett värdigt och respektfullt bemötande, vilket kan 

stärka kvinnorna i sin tro på sig själva (Trulsson. 2006 s.165-166). Missbrukande 

kvinnor har låg självkänsla och upplever skam då kvinnligt missbruk stigmatiseras³.  

³Begreppet stigmatisering innefattar känslor av mindre värde, skam samt avsaknad av självförtroende 

(Scheff & Starrin 2008) . 
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Därför är det viktigt att socialarbetaren förmedlar hopp och motivationsarbete för att 

stödja kvinnan i att sluta med sitt missbruk (Trulsson 2003 s. 53).  

 

4. Metod 

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod för att denna forskningsintervju är 

lämplig när man söker förståelse från undersökningspersonernas synvinkel (Kvale & 

Brinkman 2009 s. 17). Den kvalitativa metoden ger ofta ett helhetsperspektiv av det 

som studeras vilket innebär att informanterna studeras i deras naturliga sammanhang 

och inte minskas ner till siffror i en tabell (Larsson 2005 s. 92). Vi vill använda oss av 

kvalitativa intervjuer för att få en mångsidig beskrivning av informanternas upplevelser 

av hur det är att arbeta med gravida missbrukare. När vi har arbetat med studien har vi 

använt oss av ett deduktivt tillvägagångssätt, det vill säga att vi i utformandet av 

intervjufrågorna utgått från vad som vi bedömde var relevant att fokusera på med 

utgångspunkt i våra teoretiska perspektiv samt den tidigare forskningen. Teorierna 

kommer även ligga till grund för vår tolkning av intervjuerna (Larsson 2005 s. 96).  

Vi kommer även ha ett induktivt inslag i vår studie då våra intervjupersoner kommer få 

beskriva sina upplevelser med egna ord och begrepp (Larsson 2005 s. 22). 

 

4.1 vetenskapsfilosofisk position 

 

Syftet med att använda sig av ett hermeneutiskt synsätt är att få en förståelse av en texts 

mening och i denna förståelse är undersökarens förförståelse betydande. Förförståelsen 

är betydelsefull eftersom en forskningsintervju är som ett kunskapande samtal. Vårt 

hermeneutiska förhållningssätt startade därför redan vid intervjutillfället eftersom 

samtalet skapade den intervjutext som vi sedan skulle tolka. Vi har även använt oss av 

ett hermeneutiskt synsätt i vår analys, genom att intervjun spelades in på band och sedan 

transkriberades i sin helhet till en text. Vi började med att läsa texten i sin helhet för att 

skapa oss en första förståelse av informanternas upplevelser. Därefter tolkades texten 

och vi delade in materialet i enskilda delar. Denna process kallas Kodning och används 

för att ge struktur och överblick till intervjutexter, vilka ofta är omfattande. Kodning 

innebär att ett eller flera nyckelord knyts till en del av en text för att man lättare ska hitta 

uttalanden i texten som hör ihop (Kvale & Brinkman 2009 s. 217). Vi tolkade sedan de 

olika citaten för sig för att försöka fånga intervjupersonernas upplevelser. Vi försökte  
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förstå upplevelserna med hjälp av rollteorin och teori X och Y. På detta sätt fick den 

helhetliga meningen en ny innebörd och de enskilda citatens mening förändrades. 

Denna växling vi använt oss av mellan olika delars enskilda mening och den helhetliga 

meningen kallas hermeneutisk cirkel (Larsson 2005 s.93). 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

 

När vi planerade denna studie var tanken att vi skulle intervjua våra informanter enskilt, 

men efter samråd med dem bestämde vi oss för att en fokusgruppsintervju är att föredra. 

Detta på grund att deltagarna i en fokusgrupp kan genom ömsesidig påverkan skapa 

perspektiv som man inte kunnat åstadkomma med individuella intervjuer. Genom att 

samtala med andra kan funderingar och frågor bli mer begripliga och hanterbara. Denna 

metod är att föredra då man vill ta reda på hur en grupp individer resonerar kring ett 

fenomen och för att minska intervjuarens styrande roll. Eftersom teamet vi har 

intervjuat är en homogen grupp så lämpade sig denna metod väl då en svårighet oftast 

handlar om att hitta homogena grupper (Billinger 2005 s. 170-171).  Förhoppningsvis 

skapar gruppens dynamik en grogrund för gemensam reflektion och impulsiva 

uttalanden. Billinger menar att deltagarna ska ha anknytning till det aktuella ämnet så att 

förståelsen för ämnet ökar (Billinger 2005 s. 174). Eftersom våra informanter är ett team 

som arbetar med det aktuella ämnet så tänker vi oss att de kan tillföra viktig kunskap. I 

en fokusgrupp är det optimala antalet deltagare mellan fyra och sju. En grupp med för få 

deltagare kan riskera att bli mer relationsorienterad än uppgiftsorienterad (ibid s. 173). I 

vår fokusgrupp var deltagarna endast tre stycken på grund av att det endast var tre 

medlemmar i deras team. Det fanns därför inga anledningar till att söka fler deltagare. 

Vi är medvetna om att det med fokusgrupps intervju metoden inte går att generalisera 

våra resultat men det är heller inget vi efterstävar. Vi vill belysa olika resonemang kring 

vårt ämne och finna förståelse för dessa (Esaiasson 2007 s.363). 

 

4.2.1 Litteratursökning 

 

Vi har sökt på de olika databaserna som finns tillgängliga på Högskolan i Gävles 

bibliotek och använde oss av sökorden missbruk och graviditet. Största delen av vår 

litteratur är skriven på svenska. Ambitionen var att hitta forskning från år 2000. Detta  
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visade sig inte vara helt enkelt så vi har därför använt forskning som är äldre än så men 

som vi upplevde som relevant ändå.  

 

4.2.2 Urval 

 

I ett tidigt skede av denna studie var vår ambition att intervjua kvinnor som är eller har 

varit kontakt med i familjesociala teamet i Gävle om deras upplevelser av att vara 

missbrukare och gravid. Vi tog därför kontakt med en av medlemmarna i detta team för 

att be om hjälp till att få tag på informanter. I samråd med henne kom vi fram till att 

ämnet är för känsligt för att intervjua dem som är direkt berörda. Vi ändrade då syftet 

och valde att fokusera på de yrkesprofessionella och ställde då frågan om vi kunde 

intervjua dem, vilket de tackade ja till. Teamet består av tre kvinnor varav två är 

barnmorskor och en är socionom.  

 

4.2.3. Intervjuguide 

 

Vi har använt oss av en deduktiv strategi i utformandet av våra intervjufrågor då vi har 

beaktat våra två teorier samt inspirerats av tidigare forskning (Larsson 2005 s.96). 

Frågorna utformades från våra två teman motivation och arbetsmetoder. Vi märkte att 

det i forskningen framgår att arbetet med missbrukare till stor del handlar om 

motivationsarbete. Vi valde att göra en halvstrukturerad intervjuguide, för att ge 

informanterna utrymme att tala fritt. Samtidigt ville vi ha möjlighet att styra intervjun så 

att vi fick svar på våra frågeställningar. 

 

4.2.4 Genomförande av intervjuerna 

 

Fokusgruppsintervjun med teamet genomfördes av båda uppsatsförfattarna på teamets 

arbetsplats, barnmorskemottagningen den 22/11-11 efter deras önskemål. Det vi tänkte 

oss ifrån början var enskilda intervjuer med teammedlemmarna, men då vi talade med 

dem på telefon ville de att vi skulle göra en intervju med alla samtidigt. Efter att ha läst 

på om hur team arbetar förstod vi att en intervju i den formen är att föredra. Eftersom 

studiens fokus ligger på socialtarbete så fann vi att denna metod än mer relevant då 

några teammedlemmar är barnmorskor. Även fast barnmorskorna utför ett socialt arbete 

är deras fokus mer medicinskt, varpå vi valde att inte göra enskilda intervjuer med dem  
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samt eftersom vi ansåg att det inte var relevant utifrån studiens syfte. En vecka innan 

intervjun skickade vi våra frågor till teamets så de fick möjlighet att förbereda sig, men  

främst för att ge dem en chans att välja om det är frågor de vill och kan besvara. 

Intervjun pågick i ungefär en timme.  

 

4.2.5 Databearbetning 

 

Vid intervju tillfället användes en diktafon som hjälpmedel för att spela in intervjun. 

Hela det empiriska materialet transkriberades av båda uppsatsförfattarna. Vid analysen 

av det empiriska materialet har båda författarna till uppsatsen analyserat materialet både 

var för sig och sedan tillsammans. Detta för att försäkra oss om att vi tolkar materialet 

på samma vis och diskutera oss fram till rimliga tolkningar.  Texten tolkades genom att 

vi delade in materialet i enskilda delar. Denna process kalla Kodning och används för 

att ge struktur och överblick till intervjutexter, vilka ofta är omfattande. Kodning 

innebär att ett eller flera nyckelord knyts till en del av en text för att man lättare ska hitta 

uttalanden i texten som hör ihop (Kvale & Brinkman 2009 s. 217). Vi tolkade sedan de 

olika citaten för sig för att försöka fånga intervjupersonernas upplevelser. Dessa 

meningar koncentrerades sedan för att korta ner informantens uttalanden till mer 

kortfattade sådana, dvs. huvudpoängen i uttalandet formuleras om i några få ord, vilket 

kallas meningskoncentrering (Kvale & Brinkman 2009 s.221). För att få texten mer 

överskådlig och lättare att arbeta med sammanförde vi meningskoncentreringarna till 

meningskategorier (Olsson & Sörensen 2011 s.160.)  

 

4.3 Forskningsetiska aspekter 

 

Vi har tagit del av och beaktat de etiska forskningsprinciper som är utformade av 

vetenskapsrådet. I dokumentet är det främst fyra huvudsakliga riktlinjer: dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialtietskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002 s.6). Enligt kravet på information blev våra intervjupersoner 

informerade om studiens syfte och ämne. Vi informerade även om att materialet vi 

samlar in endast kommer att användas till denna studie. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna har all rätt att bestämma om de vill vara delaktiga i studien. Vi talade med en 

av teammedlemmarna som i sin tur frågade resterande medlemmar, som därefter 

tackade ja till att medverka. Vi informerade enligt konfidentialitetskravet om att vi i 

högsta grad kommer att anpassa det vi skriver så att ingen ska kunna identifiera  
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informanterna. Önskemålet från våra informanter var dock att vi skulle skriva ut i vilken 

stad de arbetar och deras namn, vi valde därför att följa deras önskan. Enligt  

nyttjandekravet kommer de data som samlats in endast användas till studiens syfte och 

den kommer inte att användas i annan forskning. Efter att vi lyssnat och transkriberat 

materialet kommer det att raderas (Ibid. 2002 s.14). 

 

4.4 Uppsatsens trovärdighet 

 

Nedan har vi diskuterat begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet och hur vi 

förhållit oss till dessa i vår studie.  

 

4.4.1 Reabilitet och validitet 

 

Validitet går att definiera på tre sätt i kvantitativ forskning vilka brukar användas 

synonymt med varandra. Det första är ”överensstämmelse mellan teoretisk definition 

och operationell indikator” den andra definitionen är ”frånvaro av systematiska fel” och 

till sist ”att vi mäter det vi påstår att vi mäter” (Essaiasson med flera 2007s.63). I 

kvalitativ forskning är det mer korrekt att man kvalitativt ”fångar in det man har för 

avsikt att försöka fånga in” och därför försöker man få beskrivningar som är så 

informationsrika som möjligt. Validiteten i kvalitativ forskning påverkas mycket av 

forskarens kompetens och skicklighet just eftersom denne själv är ett instrument. 

Validitet i kvalitativ forskning kan vara problematiskt då det ofta inte sker några  

mätningar. (Larsson 2005 s.102 och 116). Med reliabilitet i kvantitativ forskning menas 

den grad av överensstämmelse som man får vid olika mätningar med hjälp av samma 

mätinstrument. Hög reliabilitet innebär att resultatet vid upprepade undersökningar blir 

detsamma (Olsson & Sörensen 2011 s.123). Reliabilitet i kvalitativ forskning är inte lätt 

att fastställa på ett tydligt sätt. Detta är dock inte speciellt meningsfullt eftersom man 

inte gör några direkta mätningar utan främst söker beskrivningar av ett visst fenomen 

(Larsson 2005 s. 116). I den kvalitativa forskningen har frågorna om reliabilitet och 

validitet diskuterats djupgående och man har funnit att det inte är lätt att uppnå hög 

validitet och reliabilitet genom denna metod. Då forskaren i kvalitativa studier både 

agerar mätare och tolkare av data kan man fråga sig vems resultat som är mest 

trovärdigt om två forskare har tolkat innehållet av materialet på olika sätt (Larsson 2005 

s.115-116).  
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4.5.2 Generaliserbarhet 

 

I kvalitativ forskning arbetar man ofta med urval som är relativt små och inte 

slumpmässigt utvalda. Detta innebär att det är svårt att generalisera resultaten, många 

gånger är det inte ens möjligt (Larsson 2005 s. 118). Vi har dock inte haft någon 

ambition att få resultat i denna studie som är allmängiltiga utan istället ett intresse att 

finna beskrivningar av några yrkesprofessionellas upplevelser av sitt arbete.  

   

5. Analysverktyg 

 

Vi har sökt efter relevanta teorier för att kunna analysera vår studie. Vi fann ganska 

snabbt att rollteorin skulle kunna ge ett perspektiv med fokus på interaktionen mellan 

patienten och våra intervjupersoner. Med utgångspunkt i teorin kan denna interaktion 

ses som en teater där människorna spelar olika roller och genom dessa försöker skapa 

ett önskat intryck hos andra. Vi tänker oss att detta är något som kan påverka hur våra 

informanter använder sina arbetsredskap. Vi önskade även finna en teori som kunde 

komplettera rollteorin. Eftersom vi tänker att våra informanter är som en slags ledare i 

ett motivationsarbete började vi sökta efter en teori om ledarskap, där vi valde teori x 

och y. Denna teori handlar om två olika ledarstilar med olika antaganden om mänsklig 

motivering. Vår förhoppning var att denna teori skulle kunna ge ett perspektiv med 

fokus ledarstilens påverkan på patientens motivation samt hur denna kan påverka vilka  

arbetsredskap som anses fungera. Tanken med att använda två teorier var att ge ökad 

förståelse för arbetsverktygens verkan. Genom teoriernas olika fokus tänker vi oss att 

analysen blir mer nyanserad.  

 

5.1 Rollteorin 

 

Inom det sociala arbetet har rollteorin en lång historia då den handlar om ”människors 

samspel med andra och hur deras förväntningar och tolkningar föranleder dem att 

reagera på ett karakteristiskt sätt” (Payne 2008 s. 246). Rollteorin kompletterar 

psykologiska uppfattningar då den ger sociala förklaringar om personligheten. 

Rollteorin består av två modeller, vilka är Goffmans dramaturgiska teori och den 

strukturfunktionalistiska rollteorin.   
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Goffman har i sin dramaturgiska teori utvecklat en begreppsapparat, där vi har valt att 

presentera fyra begrepp mer ingående då vi tror att vi har användning av dessa i 

analysen. Goffmans teori beskriver att mänsklig interaktion kan ses som en slags teater 

där människor spelar olika roller inför varandra. Han menar att det finns en ”främre 

region” eller ”främre kulisserna” där människan står på scenen och agerar för en mer 

eller mindra främmande publik, man är då tillsammans med människor som man inte 

känner så väl. Det existerar även en ”bakre region” eller ”bakom kulisserna”, med det  

menas att man inte behöver sätta upp någon fasad eftersom man är med sina gelikar, det 

vill säga att man är med personer man känner mer väl. Detta innebär att man visar det 

man vill att andra ska se och beroende på vem man talar med så väljer man olika 

uppträdanden (Goffman 1998 s.9, 101-102). Den region som i ett sammanhang 

definierats som en främre region kan i ett annat sammanhang bli en bakre region (Ibid. 

s.112). Individen kan i vissa situationer handla på ett uträknat sätt som han tänker sig 

framkallar en reaktion hos den andra individen, vilken han vill uppnå. Goffman kallar 

detta för intrycksstyrning (Ibid.s.15). Ett annat begrepp han använder sig av är fasad. 

Fasaden är en del av individens framträdande som används för att styra omgivningens 

intryck till den definition han själv önskar uppfattas som. Det sista begreppet är team 

och med de menar han ”en samling individer som samarbetar i framställningen av en 

rutin” (Ibid.s75). Medlemmarna i teamet måste lita på att alla medlemmar uppträder på 

ett riktigt sätt de är på så vis förenade i en ömsesidig förtrolighet men även ett 

ömsesidigt beroende. Om samarbetet fungerar kommer medlemmarna närmare varandra 

men det kan även bli så att vissa medlemmars framträdande förstör för teamets 

framträdande (Ibid.s.77-78).  

 

Den strukturfunktionalistiska rollteorin handlar om hur olika sociala strukturer ger 

människor olika roller. Dessa roller består av olika förväntningar eller beteenden som är 

kopplade till olika positioner i olika sociala strukturer. Vår förmåga att hantera 

förändringar påverkas av hur vi tolkar våra roller. Payne exemplifierar detta med 

ensamstående föräldrar där människor som har en traditionell syn på rollerna i en familj 

finner det svårare att anpassa sig till en situation som ensamstående förälder jämfört 

med de som har en mer flexibel syn på rollerna i familjen (Payne 2008 s.246-247).  

Rollteorin skapar en möjlighet att se interaktionen mellan de som arbetar med gravida 

missbrukare och patienterna som en slags teater där de båda agerar genom att spela 

roller inför varandra. Båda parter kan komma att visa upp en vinklad version av sig 

själva.  



21 
 

 

   

5.2 Teori X och Y 

 

McGregors teori X och Y handlar om ledarskap och både X och Y förklarar antaganden 

om mänsklig motivering. Enligt teori X finns ett antagande om att människan har en 

instinktiv motvilja mot arbete och därför undviker det i största möjliga mån. På grund 

av att människor tycker illa om arbete måste de tvingas, kontrolleras, dirigeras och hotas 

av straff för att de ska prestera i arbetet. Människan föredrar också att ledas och vill 

undvika ansvar. Hon har lite ambition och söker framför allt trygghet (McGregor 1966 

s.33-34) Antaganden som ledaren gör om de människor denne leder har en tendens att 

bli självuppfyllande profetior. En ledarstil som bygger på hårda versionen av teori X där 

betoning ligger på tvång, hård kontroll, hot och bestraffning leder ofta till motsättningar 

och låga ansträngningar. En mjuk version av teori X innebär att man vill undvika 

konflikter och uppfylla allas behov, vilket ofta leder till apati och likgiltighet. Både 

mjuka och hårda versioner av teori X blir självuppfyllande för om man utgår från att 

människor är lata och behöver ledas och behandlar dem därefter så kommer de att bete 

sig efter dessa förväntningar (Bolman & Deal 2005 s. 155).  

 

Teori Y beskriver en annan uppfattning som grundas ur Maslows behovspyramid. 

Abraham Maslow har formulerat en teori om behov där han utgått ifrån att människor  

drivs av olika behov där vissa är mer grundläggande än andra. Han delade in dem i fem 

kategorier som ordnades i en behovspyramid.  De mest grundläggande behoven måste 

tillfredställas först sedan drivs individen att försöka tillfredställa behoven som finns 

högre upp i pyramiden. De första behoven att tillfredställa i pyramiden är fysiologiska, 

d v s. mat, vatten syre, fysisk hälsa och välbefinnande. Sedan följer säkerhet, att vara 

förskonad från faror. Nästa steg är tillhörighet och kärlek där människan är i behov av 

positiva och kärleksfulla relationer med andra människor. Sedan följer uppskattning och 

självkänsla. Här handlar det om att känna sig värdefull och uppskattad. Det sista steget i 

pyramiden utgörs av självförverkligande där behovet är att utveckla och förverkliga sin 

potential (Bolman & Deal 2005 s. 154).  I denna teori är det grundläggande antagandet 

att ledningen har som viktigaste uppgift att ordna förutsättningarna så att människor kan 

uppfylla sina egna behov på ett så bra sätt som möjligt genom att rikta sin ansträngning 

mot belöningen som ledningen ger. Detta innebär att ju mer ledaren lyckas anpassa 

organisationens mål efter intressen hos de ledda, desto mer kan ledaren lita på 

självstyrning som teori y innebär (ibid s. 155-156). McGregor (1966) beskriver fler 

antaganden i teori Y där fysisk och själslig ansträngning genom arbete är lika naturligt  
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som att koppla av och vila. Människor leder och kontrollerar sitt eget arbete utan yttre 

kontroll för de ändamål man känner angelägna. Här påverkas ett ändamåls angelägenhet 

av belöningen som följer. En betydelsefull sådan belöning kan handla om självaktning. 

Under gynnsamma omständigheter lär sig människor att både ta och söka eget ansvar. 

Att tvärt om undvika ansvar handlar i regel inte om inneboende mänskliga drag utan om 

följder av erfarenhet. Antaganden som dessa ger helt andra förutsättningar för 

ledarskap. De ger utrymme för mänsklig utveckling och fokuserar inte på kontroll. Med 

teori Y förklaras ledda som är lata, likgiltiga och ovilliga att ta ansvar som en orsak av 

ledningens olika kontrollmetoder (ibid s. 42-43). 

 

6. Resultat och analys  

 

I detta kapitel redogörs resultatet från vår intervju. Under bearbetningen fann vi att det 

inte finns någon tydlig skiljelinje mellan våra två frågeställningar om motivation och 

arbetsätt. Därför har vi valt att inte dela upp analysen efter dem. Vi har istället delat in 

resultaten i fem mindre delar, vilka utkristalliserades genom vår kodning. Efter de olika 

delresultaten följer en delanalys med utgångspunkt i våra valda teorier och forskning. 

Våra resultat presenteras genom direkta citat från intervjun med teamets medlemmar 

samt genom att flera citat har sammanfattats till kortare meningar. I analysen har vi valt 

att till stor del använda oss av ordet foster när vi beskriver den missbrukande kvinnans 

graviditet, eftersom teamet arbetar med att synliggöra fostret så använder de sig av 

orden bäbis och barn. Därför kommer dessa ord att förekomma växelvis i studien. Detta 

utan att ta vi har tagit ställning till när ett foster blir en bäbis. 

 

6.1Presentation av teamet 

 

Teamet vi intervjuade består av två barnmorskor och en kurator. Eftersom 

medlemmarna i teamet har olika yrkesprofessioner skiljer sig deras arbetsuppgifter åt. 

Barnmorskornas arbete har mer fokus på det medicinska medan kuratorn lägger störst 

vikt vid det psykosociala. Den gemensamma nämnaren i teamet är patientgruppen 

gravida missbrukare och deras intresse att vilja arbeta med dem. 
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6.2 Arbetsredskap och motivation 

 

Rubrikerna nedan är utformade utifrån från de resultat vi fick. Vi tänker oss att varje 

rubrik är ett arbetsverktyg och att arbetet med motivation är ständigt närvarande i alla 

olika redskap. 

 

6.2.1 Screening 

 

På mödravården i Gävle använder man sig av screeningformuläret AUDIT för att 

identifiera kvinnor med riskbruk och missbruk. Kvinnorna får fylla i frågorna i 

formuläret och utifrån svaren kan man se hur alkoholvanorna ser ut. Då kan de fånga 

upp kvinnor med höga poäng, men även de som uttrycker att de har något problem. För 

dessa kvinnor bokas en tid hos Familjesociala teamet för informationssamtal, med en 

barnmorska och kurator. I Gävle frågar de inte bara om alkohol utan även om droger 

eftersom de även arbetar med denna problematik. 

 

”vid inskrivningen av en gravid, så gör man en AUDIT, vi  frågar om 

alkoholvanor… vi frågar ju även om droger, inte bara alkohol… man får 

skala in för narkotiska preparat”. 

 

Under intervjun berättade intervjupersonerna att de inte bara arbetar med den gravida 

kvinnans risk- eller missbruk utan de träffar även kvinnor där endast mannen i 

förhållandet har ett levnadssätt som innebär en risk för det väntade barnet. 

 

”Det kan ju vara så att kvinnan inte har något missbruk men att mannen har det. Det är 

ju ändå en riskmiljö för ett barn att växa upp i men även en risk för kvinnan. Då tänker 

jag på att det är ett annat levnadssätt som han har, även om det bara är mannen.” 

 

Stödet från teamet bygger från frivillighet från kvinnan eller paret. Ingen gravid kan 

tvingas till att ta emot detta stöd. Våra informanter beskriver att kvinnan, eller paret, gör 

ett eget val när de väljer att komma till teamet. 

 

”Det är ändå frivilligt och det är ett stöd i att göra ett val”.  
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Informanterna beskriver också hur allt deras arbete är ett motivationsarbete som sker 

under hela graviditeten. Till en början handlar motivationen om att vara drogfri och 

komma till teamet. Arbetet under graviditeten har fokus på det kommande 

föräldrarskapet men även motivationsarbete för att kvinnan ska ta emot stöd från andra 

instanser till exempel socialtjänsten. Teamet upplever att många behöver ett stöd efteråt, 

dock inte alla.  

 

6.2.1.1 Delanalys 

 

Som framgår av tidigare forskning är AUDIT formuläret de använder sig av att föredra 

vid identifiering av gravida med riskkonsumtion (SOU 2011:35). När en kvinna enligt 

formuläret klassas som riskkonsument erbjuds hon stöd från teamet. Att detta stöd sker i 

frivillig form är något som förespråkas av forskning (jfr. Andrews & Pattersson 1995). 

Att våra informanter arbetar både med kvinnan och mannen kan tolkas som positivt 

utifrån Goffmans teori om man ser det som att kvinnan och mannen är medlemmar i 

samma team som ”samarbetar i framställningen av en rutin” där de måste lita på 

varandra. De är i sitt team beroende av hur den andre agerar samtidigt som de måste lita 

på att den andre uppträder på ett adekvat sätt. När ett samarbete i det team som paret 

utgör fungerar kommer medlemmarna närmare varandra, vilket skulle kunna innebära 

att det är av fördel att arbeta med paret tillsammans så att det inte endast är den ena 

medlemmen i teamet som arbetar mot en förändring då det skulle kunna förstöra 

teamets framträdande (Goffman 1998). Tidigare forskning visar även att arbete med 

missbrukare är så komplext att det inte går att beskriva i en enstaka metod. Detta är 

även något som vårt resultat visar (Billinger 2000).  

 

6.2.2 Förtroende 

 

Teamet talade mycket om hur viktigt det är att skapa ett förtroende mellan patienten och 

den professionella. Detta var ett arbete som var ständigt pågående och speciellt viktigt i 

första mötet. De beskrev hur viktigt det är att inte pressa patienten för hårt första 

gången, utan att det är viktigare då att bekanta sig med varandra för att öka 

sannolikheten att patienten vill komma tillbaka. 

 

”Försöka skapa förtroende att de vill komma tillbaka. Ja, det är det 

viktigaste”. 
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 ”För det gäller någonstans att knyta en allians, att få ett förtroende”.  

 

 ”Att man inte går på dem på en gång, utan att man tar det lite pö om pö” 

 

Det första samtalet med en kvinna eller ett par är alltid endast ett informationssamtal på 

grund av att teamet finner det verkningsfullt att inte ställa för mycket frågor 

inledningsvis. De berättar att det mest handlar om att ”berätta det vi behöver berätta för 

att få dem att vilja komma tillbaka”, de informerar även om hur de arbetar i teamet vid 

det första mötet.  

 

Teamet beskrev även att de blir testade av klienterna på grund av att många av dem 

tidigare haft dåliga erfarenheter av till exempel socialtjänsten. Kuratorn beskriver att de 

främst testar henne, vilket hon tror beror på hennes utbildning och tidigare 

yrkeserfarenhet.  

 

” De testar ju oss också, för att se om vi finns kvar, framförallt jag, tror 

jag blir mer testad i och med att jag är socionom själv och jag blir testad 

pågrund av deras dåliga erfarenheter. Många av patienterna vi möter har 

tillitsproblematik”.  

 

Kuratorn beskriver vidare hur de inte ger upp i sitt arbete att försöka få patienterna att 

komma. De både ringer och skickar brev när någon inte har kommit på en avsatt tid och 

oftast kommer kvinnan eller paret till slut. Hon beskriver att det många gånger finns en 

hög motivation till förändring men på grund av att rädslan är så stor kan vissa patienter 

utebli i början av kontakten.  

 

6.2.2.1 Delanalys 

 

Våra informanter beskriver hur de arbetar för att deras patienter inte skall avskräckas att 

ta emot hjälp. De berättar om att de undviker att ställa för mycket frågor och går i början 

av kontakten på för hårt i mötet med patienten för att denne ska vilja komma tillbaka till 

teamet. Även Andrews och Patterson (1995) belyser i sin forskning vikten av att inte 

arbeta på ett sätt som avskräcker patienten att ta emot hjälp. Billingers forskning (2000) 

visar att motivationsarbete kan delas upp i olika kategorier. En av dessa kallar hon den  
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”goda relationens” institution. Där står relationen mellan patienten och den professionell 

i centrum. Utifrån de olika kategorierna Billinger nämner blir det tydligt att våra 

informanter arbetar mycket utifrån den ”goda relationens” institution.   

 

Om man utgår från den strukturfunktionalistiska rollteorin kan man se hur patienten har 

andra förväntningar på kuratorn i jämförelse med barnmorskorna. Vi tänker oss att 

kuratorn blir förknippad med anmälningsplikten och socialtjänsten och hur dessa sociala 

strukturer ger patienten speciella förväntningar på kuratorn i hennes roll som socionom 

(Payne 2008). När teamet arbetar för att försöka skapa ett förtroende mellan dem själva 

och patienten kan vi se att de är medvetna om hur olika sociala strukturer kan påverka 

patienternas förväntningar på hur de kommer bli behandlade. Genom att då frambringa 

ett förtroende dem emellan blir föreställningarna inte besannade om att hjälpen som 

erbjuds av teamet inte ska finnas kvar. De visar detta genom att inte ge upp i ärenden 

där till exempel patienterna uteblir. Man kan även tolka arbetet med att skapa förtroende 

som ett försök att få patienten att känna den trygghet som krävs för att lämna den främre 

regionens fasad och visa sina brister för att kunna ta emot hjälp (Goffman 1998).  

 

6.2.3 Anknytning  

 

En graviditet i sig är den största motivationsfaktorn för kvinnorna att hålla sig drogfria. 

De patienter som teamet möter är i många fall orädda om sig själva. Graviditeten 

innebär att de nu får någon annan att vara rädd om vilket ökar motivationen till att ta 

hand om sig själv. Teamet beskriver hur patienterna under jobbiga perioder kan säga 

saker som 

”Om jag inte hade varit gravid hade jag kanske gått ut och drogat nu, 

men jag kan inte för jag är gravid”  

 

De säger vidare att om patienter hamnar i situationer där de vanligtvis brukar trösta sig 

med droger, så måste de nu hitta andra lösningar. Det är dessa strategier de skapar under 

graviditeten.  

 

Teamet beskrev hur det arbetade mycket med de blivande föräldrarnas anknytning till 

fostret.  
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”Det är något vi alltid har med oss i alla samtal, så talar vi om hur det är 

att bli förälder ” 

 

För att det ska bli mer verkligt att det är ett barn i magen och på så vis skapa mer 

anknytning till fostret använder de sig av två tygdockor med samma storlek och tyngd 

som fostret har i olika graviditetsveckor. Ena dockan motsvarar fostret i 

graviditetsvecka 20 med rätt tyngd och längd, det andra i graviditetsvecka 25. 

 

”Jag tänker på dockorna, det är ju någonting vi tar fram när vi sitter med 

paret. Att de får känna och just att tydliggöra att det finns en bäbis i 

magen” 

 

För att öka kvinnans motivation att hålla sig drogfri är anknytning till fostret något de 

försöker skapa så tidigt som möjligt. Teamet upplever att många blivande föräldrar 

tänker sig att förändringen sker efter att barnet har fötts men i själva verket är sker 

förändringen när kvinnan blir gravid. 

 

”Det är då man påbörjar det förändringsarbete så man sen är förberedd 

på hur man ska leva som förälder”. 

 

Teamet finner det verkningsfullt att kvinnorna eller paret under graviditeten får sätta ord 

på vad som är betydelsefullt för ett barn. Till sin hjälp tar de ett papper och ritar en 

bäbis och sedan får kvinnan eller paret själva fundera och skriva. De ord paren skriver 

ner diskuteras. Vanligt förekommande ord är kärlek, tillit och trygghet. När ett par till 

exempelvis skriver ner ordet kärlek, frågar teamet vad ordet innebär för just dem. Det 

kan vara så att patienterna använder dessa ord utan att ha reflekterat över vad de 

egentliga innebär i praktiken. Paret får då möjlighet och hjälp till reflektion. Samtal om 

parets uppväxtförhållanden och hur de vill att deras barn ska växa upp.  

 

6.2.3.1 Delanalys  

 

Aili (2002) beskriver i sin forskning att barnmorskorna har en så kallad dold agenda där 

de bland annat jobbar mycket med att skapa relationer mellan föräldern och det väntade 

barnet. Detta var något som våra informanter även uttryckte. 
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Teamets arbetsverktyg de använder för att låta kvinnorna sätta ord på vad ett barn 

behöver går att likna med McGregors teori Y på så vis att patienterna ges möjlighet att 

själva reflektera över vad deras kommande barn behöver istället för att teamet talar om 

vad de anser att barnet har behov av. Detta hjälper patienten att både ta och söka eget 

ansvar.  

 

6.2.4 Anmälningsplikten 

 

Under intervjun beskriver teamet även att det finns ärenden som inte går så bra. Då 

brukar det många gånger handla om att teamet har varit tvungna att göra en anmälan till 

socialtjänsten där patienten då vägrar komma tillbaka. I dessa fall brukar det vara så att 

den blivande familjen har allvarliga brister så att teamet ”känner att det inte går”. De 

märker att det inte finns någon motivation och paret i fråga vill inte ha något stöd alls, 

vilket leder till att en anmälan sker tidigt eftersom de har fokus på barnets bästa. 

 

”då finns det ju inga andra alternativ, när man märker att det inte finns 

någon motivation till förändring och ingen förståelse eller egen insikt eller 

förmåga att reflektera heller. Då kan man bara hoppas att den insikten 

kanske kommer senare” 

 

Teamet gör anmälningar till socialtjänsten men de försöker först och främst att göra en 

ansöka tillsammans med kvinnan eller paret. De bjuder in socialtjänsten där de får 

berätta lite kort om hur de jobbar och vad de finns för stöd att tillgå.  På detta sätt 

försöker teamet ha en öppen kommunikation och få familjerna att göra ansökningar om 

stöd.  

”För det tycker vi är det bästa, om det finns en egen vilja att själv ansöka. 

Men ibland så går det inte och då gör vi anmälningar” 

 

När en anmälan blir aktuell så händer det att patienter blir upprörda. Men informanterna 

upplever ändå att anmälningsplikten kan fungera som ett skydd för många. Det kan till 

exempel vara när den ena blivande föräldern är i ett missbuk, då kan den andra partnern 

uppleva det som ett skydd att någon annan ser och ingriper.  
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6.2.4.1 Delanalys 

 

Man skulle kunna tolka dessa fall där utfallet inte blir det som önskats som att patienten 

och teamet behöver samarbeta för att en förändring ska kunna ske. Utifrån Goffman kan 

man tänka sig patienten och våra informanter som medlemmar i ett team där de 

tillsammans spelar en ”teater” med rollerna hjälpare och hjälpsökande. För att 

framträdandet ska vara framgångsrikt ska syftet vara att patienten tar emot hjälp och att 

hjälp förmedlas av våra informanter. Dock kan man tänka sig att om någon av 

medlemmarna inte agerar i överensstämmelse med det bestämda framträdandet så blir 

det förstört vilket kan innebära att någon hjälp inte går att varken förmedla eller ta emot 

(Goffman 1998).  

 

När teamet i största möjliga mån försöker få familjerna att själva vilja göra ansökningar 

om stödinsatser tolkar vi detta ur teori Y som om teamet ordnar förutsättningar så att 

patienterna kan uppfylla sina egna behov, eftersom ansökan då blir utifrån patientens 

behov och inte utifrån någon annans perspektiv. Genom att patienten gör en ansökan 

själv så har de uppnått och kan förlita sig på det som McGregor kallar självstyrning. 

Teamet ger patienten utrymme för utveckling istället för att fokusera på kontroll (jfr 

McGregor 1964).  

 

6.2.5 Intresse och engagemang 

 

Våra informanter upplever att det är viktigt att känna vilja, intresse och engagemang att 

jobba med den här patientgruppen. De berättar att de känner ett stort engagemang för 

kvinnorna. 

 

 ”Man har ju dem ständigt i tankarna, höll jag på att säga”. 

 

För en gravid missbrukande kvinna som väljer att gå i Familjesociala teamet i Gävle är 

stödet utformat så att det är mer tillgängligt i jämförelse med en gravid kvinna utan 

missbruk eller de som tackar nej till att delta. Till exempel får de som har stöd av teamet 

direktnummer till barnmorskorna i teamet, längre besökstid och anpassar besöken efter 

kvinnans önskemål. Övriga gravid kvinnor ringer under avsatta telefontider och möter 

då olika barnmorskor. Genom erfarenhet har teamet märkt att det är viktigt att möta 

patienten där hon befinner sig. Detta innebär att det inte är givande att börja prata om  
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till exempel graviditeten om kvinnan inte är där mentalt. Det är fördelaktigt att som ett 

komplement till samtalen använda sig av konkreta verktyg som papper och penna för att 

kunna synliggöra händelser som påverkar hur patienten mår och var hon befinner sig. 

Många kvinnor har i missbruket blivit utsatta för olika övergrepp och har behov av att 

bearbeta dem för att den kommande förlossningen ska bli så bra som möjligt.   

 

 ”var är hon (mentalt) när hon kommer till mig?”  

 

Vidare berättar teamet om hur de försöker uppfylla kvinnornas aktuella behov för att 

sedan kunna lägga fokus på graviditeten och barnet.  

 

”Ekonomi kan vara ett problem för många, där kan kuratorn hjälpa till 

med kontakt med försörjningsstöd, ja vi har ju lätt för att lätta på den 

tyngden”.  

 

Samverkan med olika instanser är ett viktigt och givande arbete som ger bra resultat. 

Vid slutet på graviditeten skriver teamet ett överföringsblad med kort information om 

hur det sett ut under graviditeten bakåt och planeringen framöver. Är socialtjänsten 

inkopplad får förlossningen ett nummer och namn till den aktuella handläggaren för en 

snabb kontakt om det skulle behövas på grund av att något akut inträffar. 

 

”Vad händer sen? Det är svårt att lämna över dem, det är svårt att hitta 

någon som är engagerad och förstår att de behöver motivera” 

 

Informanterna tänker sig att i de fall deras patienter kommer till en behandlare som inte 

motiverar utan istället avslutar ärendet vid till exempel ett uteblivet besök kan innebära 

att kvinnan eller paret återgår till missbruk.  

 

 ”Sen går det några år, och så är det några barn som far illa istället”. 

 

Teamet menar att man i mötet måste titta på vad kvinnan har haft för tillit, uppväxt och 

erfarenheter, för att kunna hjälpa henne på bästa sätt. De är då av vikt att kvinnan får 

enskilda samtal hos kuratorn, om partnern har behov och önskar enskilda samtal hjälper 

vi till med en annan samtalskontakt för honom.  
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6.2.5.1 Delanalys 

 

Här tolkar vi informanternas sätt att arbeta likt det eklektiska förhållningsätt som 

Billinger (2000) kallar individen och lagandan, genom att de möter patienten där den är 

mentalt. Detta innebär med andra ord att utgångspunkten ligger i patientens aktuella 

behov, vilket nödvändigtvis inte behöver vara i graviditeten. Om vi tolkar sättet som 

teamet möter upp patienterna ur McGregor (1966) teori X och Y kan vi se hur teamets 

ledarstil liknar den som han benämnt Y. Här ser vi hur Maslows behovspyramid, vilken 

ligger till grund för teori Y, yttrar sig i mötet med patienterna på så vis att de möter upp 

patienterna i steget de befinner sig på just då i behovspyramiden. För de kvinnor där 

ekonomi är ett stort problem kan man tolka det som om att kvinnan befinner sig på steg 

två i behovspyramiden som innebär att man behöver säkerhet. Innan kvinnan kan ta sig 

vidare till nästa steg, det vill säga kärlek och kärleksfulla relationer, måste behovet i 

föregående steg tillfredställas. Teamets arbete med att föra över patienten till berörd 

instans är ett bra exempel på arbetssätt som motverkar det Braun ochTylefors (1986) 

kallar ”rundgång”. Genom ett arbete på detta sätt undviks att patienterna tappas bort i 

övergångar mellan myndigheter. Även om dessa överföringar fungerar bra, finner våra 

informanter det önskvärt att det fanns ett liknande team att lämna över till när kontakten 

hos dem avslutas.  

 

Vi tänker oss att det intresse och engagemang våra informanter beskriver är en viktig 

del i rollen som hjälpare. Utifrån strukturfunktionalistiska rollteorin kan man tänka sig 

att det finns många olika förväntningar på vad som ingår i hjälparrollen, varav intresse 

och engagemang kan vara en av dem (Payne 2008). Vi tänker oss därför att våra 

informanter lyckas spela sina roller som hjälpare väl eftersom patienterna förmodligen 

inte skulle godta teamets arbetssätt om detta intresse och engagemang saknades. Utifrån 

Goffmans teori tänker vi oss även att det är viktigt för våra informanter att spela sin roll 

väl för att inte framträdandet ska förstöras (Goffman 1998).  

 

7. Diskussion 

 

I diskussionsavsnittet har vi försökt förhålla oss kritiska till vårt val av metod samt det 

resultat vi fått fram i vår studie. Inledningsvis redogör vi för de resultat vi anser är de 

viktigaste utifrån våra frågeställningar. 
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7.1 Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna studie var att få en ökad förståelse för hur ett urval 

yrkesprofessionella, två barnmorskor och en kurator, upplever sitt arbete med gravida 

missbrukande kvinnor. För att begränsa vår studie valde vi att fokusera på två teman, 

arbetsmetoder samt gravida missbrukares eventuella motivation att sluta missbruka. Vår 

uppsats ger en beskrivning av hur man kan uppleva arbetet med gravida missbrukare. 

Vår studie belyser även några arbetsverktyg som är verkningsfulla i detta arbete. Dessa 

verktyg är screening, förtroende, anknytning, anmälningsplikten, intresse och 

engagemang samt samverkan med andra instanser. Vi har lärt oss att motivationsarbete 

är något som är ständigt närvarande.  

 

Vår första frågeställning var: Hur upplever de yrkesprofessionella att deras 

arbetsredskap (arbetsätt, lagar, erfarenheter och kunskap) är användbara och 

verkningsfulla? Vårt resultat visar att det familjesociala teamet i Gävle anser att deras 

verktyg ger bra resultat och de är nöjda med de verktyg de har att tillgå. De upplever att 

dem själva är deras främsta arbetsredskap och de menar att det därför ständigt behövs 

tid för att kunna utveckla sina metoder. Andra arbetsverktyg de anser vara 

verkningsfulla är anmälningsplikt, screening, förtroende, anknytning, intresse och 

engagemang samt samverkan med andra instanser. De upplever att den lagstadgade 

anmälningsplikten är något som kan komma att verka som ett skydd för kvinnan och är 

därför ett positivt redskap. Det finns dock fall där patienter blivit upprörda och avbrutit 

kontakt på grund av en anmälan. Empirin visar även att anknytning är ett verktyg som 

de har stor användning av och som kan användas på flera olika sätt. Till exempel 

använder de sig av tygdockor med samma storlek och tyngd som fostret har i olika 

graviditetsveckor för att på så vis skapa mer anknytning till fostret. Vidare har vi 

uppmärksammat två verktyg, som vi valt att kalla förtroende samt intresse och 

engagemang. Resultatet visar att det är viktigt att försöka skapa ett förtroende mellan 

patient och professionell. En annan viktig komponent, för att stötta kvinnan på bästa 

sätt, tycks vara att möta patienten där hon är, för att sedan kunna lägga fokus på 

graviditeten och barnet. Vi tänker oss att deras rutin med att föra över patienten till 

berörd instans är ett fördelaktigt sätt att motverka såkallad ”rundgång”. Vår andra 

frågeställning som vi ställde inledningsvis lyder: Vilka faktorer påverkar kvinnans 

motivation att sluta med sitt missbruk utifrån de professionellas erfarenheter? Det 

visade sig att graviditeten utgör den största motivationen för att bli drogfri. Anledningen  
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till detta tycks vara att kvinnorna får någon annan att vara rädd om och viljan att föda ett 

friskt barn är stor. Andra faktorer som hade positiv påverkan på kvinnornas motivation 

var de professionellas tålmodighet att inte ge upp i arbetet med att försöka få patienterna 

att komma. Det visade sig vara fördelaktigt att visa engagemang för patienterna genom 

att bland annat ringa och skicka brev vid uteblivna inbokade besök. En annan faktor 

som ökar kvinnornas motivation visade sig vara teamets förmåga att kunna möta 

patienterna där de befinner sig mentalt. Innan intervjun genomfördes fick vi vetskap om 

att teamet inte kommer att existera i den form vi presenterar i vår studie. Detta innebär 

att samarbetet mellan de teammedlemmar vi intervjuat kommer att upphöra. Vi är 

medvetna om att detta kan ha påverkat resultatet vi fått fram. Teammedlemmarna hade 

möjligtvis svarat annorlunda på våra frågor om detta inte varit ett faktum. 

 

7.2 Metoddiskussion 

 

Det finns både fördelar och nackdelar med att välja en kvalitativ metod. Våra 

informanter var vältaliga och kunde ge tydliga beskrivningar av deras arbete. Ur den 

aspekten var valet av en kvalitativ metod att föredra. Vi kan dock tänka oss att resultatet 

har påverkats negativt av att båda uppsatsförfattarna inte besitter någon erfarenhet av att 

vare sig utföra intervjuer eller att göra en intervjuguide. Vi medvetna om att vår analys 

utifrån andra teorier skulle ha gett annat resultat. Vår val av att använda oss av två 

teorier i analysen beror på att vi vill få en bredare analys. De resultat vi fått fram hänger 

sannolikt ihop med vilka intervjupersoner vi intervjuat. Om intervjupersonerna istället 

hade varit patienter till det familjesociala teamet är det möjligt att resultatet sett 

annorlunda ut. Valet av att genomföra en fokusgruppsintervju kan också ha påverkat 

vårt resultat. Vi är medvetna om att intervjupersonerna kan påverkas av varandra. 

Därför är det möjligt att enskilda intervjuer hade kunnat ge att annat resultat. Eftersom 

gruppen är ett team med olika yrkesprofessioner tror vi att fördelarna överväger med 

denna intervjuform.Vi tänker oss att validiteten skulle ha ökat för studien om vi även 

hade intervjuat patienter som går eller har gått i det familjesociala teamet. Vi valde dock 

att inte göra detta på grund av etiska aspekter. Vårt resultat har självklart påverkats av 

metod- och teorival vi gjort.  
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7.3 Förslag till fortsatt forskning 

 

Efter att ha läst om graviditet och missbruk i både forskning och litteratur har vi funnit 

att det saknas beskrivningar ur patientperspektiv på området. Vi vet dock att det är etiskt  

svårt att genomföra detta. Vi tänker oss att ett sådant perspektiv skulle tillföra värdefulla 

kunskaper om hur arbetet bör utformas enligt dem. Vi blev förvånade när vi fick reda på 

att det familjesociala teamet inte skulle fortsätta sitt arbete med gravida missbrukare i 

Gävle då det har givit goda resultat och har bra samverkan med andra instanser. Vi blev 

förvånade dels för att forskning på området visar att detta arbetssätt är fördelaktigt och 

dels eftersom även vår studie visar på liknande resultat. Vi tänker oss därför att 

forskning ur kvinnornas perspektiv skulle belysa vilket stöd som bäst lämpar sig för 

dessa kvinnor och familjer. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

Kan ni beskriva ert arbete? 

Hur ser kontakten ut med kvinnorna? Vad samtalar ni om? 

 

Hur kommer ni i kontakt med kvinnor som missbrukar? 

 

Hur aktualiseras ett ärende hos er?  

 

Vad är viktigast i mötet med den gravida missbrukaren enligt er? 

 

Kan ni beskriva era arbetsredskap? 

Lagstiftning, arbetssätt, erfarenhet och kunskap. Är det något som fungerar speciellt 

bra? Är det något som fungerar sämre? 

 

Vilken syn upplever ni att samhället har på den gravida missbrukaren? 

På vilket sätt påverkar denna syn ert samt organisationens arbetssätt? 

 

På vilket sätt påverkar anmälningsplikten ert arbete? 

 

Kan ni berätta om ett ärende som gick speciellt bra? 

Hur arbetade ni då? På vilket sätt har detta ärende påverkat ert arbetssätt? 

 

Kan ni berätta om ett ärende som gick mindre bra? 

Hur arbetade ni då? Vad hade ni kunnat göra annorlunda? På vilket sätt har detta 

ärende påverkat ert arbetssätt? 

Vilka faktorer upplever ni påverkar kvinnornas motivation att sluta med sitt 

missbruk?  

både positiva och negativa 

 

Hur arbetar ni för att motivera kvinnorna att sluta med sitt missbruk? 

 

Är det något annat ni vill dela med er av när det gäller gravida missbrukare? 

 


