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Sammanfattning 

  

Titel: Barnet är ju inte en juridisk person så det blir ju ett dilemma 

 En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser av att arbeta med gravida kvinnor 

med missbruksproblematik. 

Författare: Amanda Billinger & Maria Tomter Anderson 

 

Statistik från Socialstyrelsen visar att den 1 november 2016 tvångsvårdades 384 personer med 

missbruksproblematik i Sverige. Mellan år 2000–2009 dokumenterades 150 graviditeter och 

åtta förmodade graviditeter som resulterade i 94 barn som föddes av kvinnor som fick vård 

enligt LVM. Dessa barn föddes i högre andel prematurt jämfört med resten av befolkningen 

samt hade lägre födelsevikt. I Sverige finns det idag inget lagstöd för att vårda en gravid 

kvinna med missbruksproblematik till skydd för det ofödda barnet. Det beräknas att det föds 

1,6 barn per 1000 med den svåraste formen av skador till följd av moderns alkoholintag, fetalt 

alkoholsyndrom. Studiens syfte är därför att med en kvalitativ metod undersöka hur åtta 

yrkesverksamma socialarbetare i Sverige upplever arbetet med gravida kvinnor med 

missbruksproblematik samt hur de uppfattar skyddet för ett ofött barn. Studien har sedan 

analyserats utifrån de teoretiska begreppen makt och handlingsutrymme samt svenska lagar, 

riktlinjer och konventionen om barns rättigheter. Resultatet visar att samtliga informanter 

känner frustration över att inte kunna ta hänsyn till barnets välbefinnande förrän efter det fötts 

och att de anser att det hade varit till fördel för både barnen och till viss del de gravida om 

lagen ändrades. 

  

Nyckelord: missbruk, graviditet, tvångsvård, socialt arbete. 
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Abstract  

 

Title: It becomes a dilemma when the child is not a legal person 

- A qualitative study of social workers' experiences of working with pregnant women with 

substance abuse. 

Authors: Amanda Billinger & Maria Tomter Anderson 

 

Statistics from the National Board of Health and Welfare declares that on November 1, 2016, 

384 people with drug addiction were receiving compulsory treatment in Sweden. Between the 

years of 2000 and 2009, 150 pregnancies and 8 presumed pregnancies which resulted in 94 

children born of women receiving care under the LVM were documented. These children 

were born prematurely and had lower weight at birth compared to the rest of the population. 

In Sweden, there is no legal ways to grant a pregnant woman with substance abuse 

compulsory treatment for the protection of the unborn child. It is estimated that 1.6 children 

out of 1,000 are born with the most severe form of injuries due to the mother's alcohol intake, 

which is fetal alcohol syndrome. The purpose of this study is to by a qualitative approach 

examine how eight working social workers in Sweden experience their work with pregnant 

women with substance abuse and how they perceive the protection of an unborn child. The 

answers has then been analyzed on the basis of the theoretical concepts of power and scope, 

as well as Swedish laws, guidelines and the convention on the rights of the child. The result 

shows that all informants feel frustrated by not being able to take into account the child's well-

being until after birth and that they think a change in Swedish law would have been beneficial 

for both the children and the pregnant women. 

 

Keywords: substance abuse, pregnancy, compulsory treatment, social work. 
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Förord 

  

Vi vill rikta ett stort tack till alla våra informanter som ville ställa upp och delta i vår studie. 

Utan er hade den inte varit möjlig att genomföra. Vi vill också rikta ett tack till vår handledare 

Stefan Persson. 

Vi har valt att gemensamt arbeta med studiens alla delar och tar lika stort ansvar för hela 

uppsatsen.  

  

Amanda Billinger 

Maria Tomter Anderson 

180121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 
 

Innehållsförteckning 
1. INLEDNING ........................................................................................................................................... 7 

1.1 Problemformulering ...................................................................................................................... 7 

1.2 Syfte och frågeställningar .............................................................................................................. 8 

1.3 Avgränsningar och definitioner av centrala begrepp .................................................................... 8 

1.4 Förförståelse .................................................................................................................................. 9 

1.5 Koppling till socialt arbete ............................................................................................................. 9 

2. BAKGRUND ........................................................................................................................................ 11 

2.1 Gällande lagstiftning .................................................................................................................... 11 

2.1.1 Socialtjänstlagen ................................................................................................................... 11 

2.1.2. Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) ..................................................................... 11 

2.1.3. Abortlagen och barnet som juridisk person ........................................................................ 12 

2.2 Avrapportering och författningsförslag ....................................................................................... 12 

2.3 Socialstyrelsen och nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende ............. 13 

2.4 Barnets bästa ............................................................................................................................... 14 

2.5 Barnkonventionen ....................................................................................................................... 14 

3. TIDIGARE FORSKNING ........................................................................................................................ 16 

3.1 Vad innebär fosterskador orsakade av missbruk? ....................................................................... 16 

3.3 En eventuell lagändring ............................................................................................................... 17 

3.4 Graviditet -  en motivationsfaktor ................................................................................................ 18 

3.5 Den norska lagstiftningen och LVM ............................................................................................. 19 

3.5.1 Statistik från Norge ............................................................................................................... 19 

4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ....................................................................................................... 21 

4.1 Makt och maktlöshet ................................................................................................................... 21 

4.2 Paternalism .................................................................................................................................. 22 

4.2.1 Missbruk under graviditet i förhållande till paternalism ...................................................... 22 

4.3 Handlingsutrymme ...................................................................................................................... 22 

5.1 Urval............................................................................................................................................. 24 

5.2 Utformande av intervjuguide ....................................................................................................... 24 

5.3. Datainsamling ............................................................................................................................. 24 

5.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet ................................................................................. 25 

5.5 Etiska överväganden .................................................................................................................... 25 

6. RESULTAT ........................................................................................................................................... 27 

6.1 Gällande lagstiftning .................................................................................................................... 27 

6.1.2 Handlingsutrymme i relation till gällande lagstiftning .......................................................... 27 

6.1.3 Frustration samt svårigheter med att komma i kontakt med målgruppen ........................... 29 



6 
 

6.1.4 Barnperspektivet och barnkonventionen ............................................................................. 31 

6.1.5 Kvinnans självbestämmande vid missbruk ............................................................................ 32 

6.2 Författningsförslaget ................................................................................................................... 32 

6.2.1 Ett vidgat handlingsutrymme ................................................................................................ 32 

6.2.2 Svårigheter gällande författningsförslaget ............................................................................ 33 

6.2.3 Förändring för barnet ........................................................................................................... 33 

6.2.4 Kvinnans självbestämmande i förhållande till författningsförslaget ..................................... 34 

7. ANALYS .............................................................................................................................................. 35 

7.1 Handlingsutrymme till att följa gällande lagar och riktlinjer ....................................................... 35 

7.1.1 Otillräckligt handlingsutrymme i förhållande till fostret ....................................................... 35 

7.1.2 Handlingsutrymme att tolka lagen ........................................................................................ 36 

7.2 Makt och maktlöshet i förhållande till lagar och riktlinjer .......................................................... 36 

7.2.1 Maktlöshet ............................................................................................................................ 37 

7.2.2 Vad en lagändring skulle innebära ........................................................................................ 37 

8.1 Resultatdiskussion ....................................................................................................................... 39 

8.2 Avslutande kommentar................................................................................................................ 40 

8.3 Metoddiskussion .......................................................................................................................... 40 

8.3.1 Val av metod samt informanter ............................................................................................ 40 

8.3.2 Val av teori och begrepp ....................................................................................................... 41 

8.3.3 Intervjusituationen ................................................................................................................... 42 

8.3.4 Studiens styrkor ........................................................................................................................ 43 

8.3.5 Förslag till vidare forskning ....................................................................................................... 43 

9. REFERENSLISTA .................................................................................................................................. 44 

BILAGOR ................................................................................................................................................ 49 

Bilaga 1- intervjuguide ....................................................................................................................... 49 

Bilaga 2- författningsförslag och barnkonventionen ......................................................................... 52 

Bilaga 3- vinjettstudier ...................................................................................................................... 53 

Bilaga 4- informationsbrev ................................................................................................................ 54 

 



7 
 

 

1. INLEDNING 

 

1.1 Problemformulering 

Statistik från Socialstyrelsen visar att 1 november 2016 tvångsvårdades 384 personer med 

missbruksproblematik i Sverige (Socialstyrelsen 2017a). Mellan år 2000–2009 

dokumenterades 150 graviditeter och åtta förmodade graviditeter som resulterade i 94 barn 

som föddes av kvinnor som fick vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 

Dessa barn föddes i högre andel prematurt samt hade lägre födelsevikt jämfört med resten av 

befolkningen (Reitan & Wedning 2012). Att dricka alkohol under graviditeten kan leda till att 

barnen kan få neuropsykiatriska svårigheter och nedsatt födelsevikt (Socialstyrelsen 2009). 

Dessa skador brukar oftast visa sig vid skolstarten. Barnen kan också få allvarligare skador. I 

Sverige beräknas det att 1,6 av 1000 barn föds med svåraste formen av skador till följd av 

moderns alkoholintag; fetalt alkoholsyndrom (FAS). Barn som föds med fetala 

alkoholeffekter (FAE), som är mindre uttalade skador, beräknas vara tio gånger vanligare än 

FAS (ibid).  

 

År 2009 lade regeringen fram ett förslag på ändring i lagen (1988:870) om vård av 

missbrukare i vissa fall (LVM). Syftet med förslaget var att med hänsyn till fostrets liv och 

hälsa kunna tvångsomhänderta en kvinna som missbrukar droger och/eller alkohol under sin 

graviditet (Regeringen 2009). Eftersom det årligen föds barn med skador orsakade av 

missbruk under graviditeten menades det att tydliga ändringar krävs i form av utveckling i 

vården och ett ändrat regelverk för att skydda det ofödda barnet (Socialstyrelsen 2007). 

Lagförslaget antogs ej. En av anledningarna var att eftersom det finns för lite forskning på hur 

stor mängd alkohol eller droger som skadar ett foster menades det att ett 

tvångsomhändertagande då kunde bli rättsosäkert. Det fanns även en rädsla för att kvinnorna 

skulle undvika mödravårdscentralerna med risk för att bli omhändertagna (Regeringen 2009).  

 

Detta i kombination med att vårt grannland Norge har en liknande lag sedan 1996 (LOV-

2011-06-24-30) just för att skydda barnen fångade vårt intresse för hur svenska socialarbetare 

ser på sitt arbete. Vi saknade deras upplevelser av att arbeta med gravida med 

missbruksproblematik i förhållande till barnets bästa och barnkonventionen samt gällande 

svensk lagstiftning. Just detta har vi funnit att det finns lite eller ingen tidigare forskning 

kring. Det finns forskning kopplad till ämnet men vi saknar forskning kring socialarbetares 

faktiska upplevelser och erfarenheter. Vi vill undersöka vilka hinder och möjligheter 

socialarbetare ser i sitt arbete med denna målgrupp, hur de förhåller sig till situationen och om 

de har någon uppfattning om deras arbete eller gravida skulle hjälpas eller stjälpas av en 

liknande lag som lades fram 2009. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Gravida kvinnor med missbruksproblematik är en av de utsatta grupper som socialarbetare 

kommer i kontakt med. Både kvinnorna och barnen som lever med missbruk kan behöva stöd 

och insatser från socialtjänsten. Syftet med denna studie är att undersöka hur socialarbetare 

upplever arbetet med gravida kvinnor med missbruksproblematik och skyddet för ett ofött 

barn. Detta utifrån gällande svensk lagstiftning, socialtjänstens riktlinjer samt 

barnkonventionen. Studien syftar även till att undersöka socialarbetarnas åsikter kring det 

författningsförslag som presenterades 2009 och hur de tror att deras arbete hade förändrats om 

lagen trätt i kraft.  

 

 Hur upplever socialarbetare sitt arbete med gravida kvinnor med 

missbruksproblematik i förhållande till gällande lagstiftning och riktlinjer, barnets 

bästa och barnkonventionen?  

 

 Vad är socialarbetares åsikter gällande författningsförslaget som presenterades år 2009 

och hur tror de att deras arbete skulle ha förändrats om lagen hade trätt i kraft? 

 

 1.3 Avgränsningar och definitioner av centrala begrepp 

Vi valde att avgränsa oss till att intervjua personer som arbetar inom socialtjänsten och inte de 

som arbetar inom exempelvis mödravården. Detta eftersom det var mest relevant utifrån 

kopplingen till socialt arbete samt för vår studie i förhållande till den lagstiftning vi ville 

undersöka. Vi valde även att avgränsa oss till att undersöka missbruk av alkohol och narkotika 

och inte bruk av nikotin och läkemedel. Detta eftersom studien då skulle bli för stor samt att 

missbruk av alkohol och narkotika är ett centralt ämne inom socialt arbete.  

Begreppsförklaringar  

Författarnas definitioner av begrepp som används i uppsatsen: 

 

Nationalencyklopedin definierar missbruk på följande sätt: Missbruk, okontrollerad eller 

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

euforiserande effekter (Nationalencyklopedin 2017). Vi kommer i denna studie använda oss 

av begreppet missbruk som ett samlingsbegrepp för missbruk och beroende av alkohol 

och/eller narkotikaklassade preparat. Vi har valt att avgränsa oss till att bortse från missbruk 

och beroende av läkarordinerade läkemedel och tobak. 

  

Vi kommer att använda oss av begreppet kvinna när vi skriver om den som bär graviditeten. 

Vi är medvetna om att inte alla gravida är/definierar sig som kvinnor.  

 

Vi kommer främst att använda oss av begreppet “foster” för barn som ännu ej är födda. Detta 

eftersom barn i magen benämns som foster tills det befinner sig utanför magen 

(Nationalencyklopedin 2018). Vi använder i somliga fall begreppet ”barn” och/eller ”ofött 
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barn” som ett samlingsbegrepp både före och efter födsel, även om vi är medvetna om att 

barnet i magen kallas foster. Det är ett medvetet val vi gjort vid de tillfällen då vi diskuterat de 

effekter som tiden i livmodern kan ha även efter födsel när barnet benämns som barn. Vi har 

inte lagt några värderingar i valet av respektive begrepp men är medvetna om att båda dessa 

begrepp kan framkalla olika slags känslor och associationer hos den som läser.  

 

 Lagar och förkortningar 

AbortL - Abortlag (1974:595) 

BVC - Barnavårdscentral 

LOV-2011-06-24-30 - § 10-3.Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige 

LVM - Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU - Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser av vård av unga 

MVC - Mödravårdscentral 

SoL - Socialtjänstlagen (2001:453) 

SOU - Statens offentliga utredning 

FAS - Fetalt alkoholsyndrom 

FAE - Fetala alkoholeffekter 

NAS - Neonatalt abstinenssyndrom 

 

  

1.4 Förförståelse  

Då en av författarna tidigare studerat i Norge kände hon till den norska lagstiftningen med 

möjlighet att tvångsvårda gravida kvinnor med missbruksproblematik till skydd för fostret. 

När vi sedan kom över ett författningsförslag gällande införandet av en lag med liknande 

kriterier i Sverige väcktes vårt intresse för hur socialarbetare i Sverige upplever dagens arbete 

med målgruppen. Vi hade en viss förförståelse om samhälleliga normer och stigmatisering 

kring missbruk och graviditet kopplat till kvinnorollen, dock hade vi i övrigt ingen erfarenhet 

av LVM annat än den vi fått genom vår socionomutbildning. Vi är medvetna om 

socialiseringsprocessen vi utsatts för och vår samhällskontext i förhållande till vårt syfte. Vi 

är inte fria från fördomar men försöker vara lyhörda och öppna.    

1.5 Koppling till socialt arbete 

På grund av de konsekvenser ett missbruk för med sig är gravida kvinnor med 

missbruksproblematik en av de utsatta grupper socialarbetare kommer i kontakt med. Även de 

barn som föds med skador på grund av att de utsatts för missbruk under tiden i magen, 

kommer ofta i kontakt med socialtjänsten. Detta till följd av de skador missbruket kan orsaka 

barnet (Socialstyrelsen 2009). Dessa barn föds ofta för tidigt och har lägre födelsevikt jämfört 

med resten av befolkningen (Reitan & Wedning 2012). Skadorna kan bli livslånga och 

insatser från socialtjänsten kan behövas både för mamma och barn (Socialstyrelsen 2007).   
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2. BAKGRUND  
 

I detta avsnitt kommer gällande lagstiftningar, lagförslag, Socialstyrelsens riktlinjer, barns 

bästa samt barnkonventionen att förklaras. Detta för att ge en ökad förståelse för vårt syfte 

och att öka insikten i vad dagens socialarbetare förhåller sig till i sitt arbete. 

 

2.1 Gällande lagstiftning 

 

2.1.1 Socialtjänstlagen 

Alla kan ansöka om bistånd. Varje ansökan skall utredas och ett överklagbart beslut ska 

delges den som ansökt om biståndet. Det går förutom ekonomiskt bistånd att ansöka om andra 

saker för sin livsföring i övrigt. Det går att ansöka om bistånd i form av till exempel samtal, 

stöd, behandling eller behandlingshem för sitt missbruk (SoL 2001:453) Genom beviljat 

bistånd ska individen tillförsäkras skälig levnadsnivå. Begreppet skälig levnadsnivå innebär 

att samhällets hjälp inte bara ska se till att de grundläggande behoven tillgodoses utan även att 

hjälpen ska ha en viss kvalitet. Biståndet som beviljas ska också utformas för att stärka 

individens möjligheter till ett självständigt liv och för att möjligheterna till att i framtiden 

klara sin livsföring ska öka (Lundgren et al. 2015).  

 

4 kap. Rätten till bistånd 

1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt 

har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin 

livsföring i övrigt (Lundgren et al. 2015). 

2.1.2. Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 

LVM ska vara ett medel för att bryta en destruktiv utveckling och tillämpas då den enskilde 

inte samtycker till frivilliga insatser genom SoL och kriterierna i LVM uppfylls. Vård enligt 

LVM får pågå i högst 6 månader (Lundgren et al. 2015). 

 

4 § Tvångsvård skall beslutas om, 

1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga 

lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk, 

2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller på något annat 

sätt, och 

3. han eller hon till följd av missbruket 

a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, 

b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm
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c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående (1988:870). 

Ett foster räknas inte som närstående och omfattas därför inte av närståendeskyddet (punkt c) 

i LVM. Det är endast när barnet är fött som det kan skyddas av LVM (Reitan & Weding 

2012). 

 

2.1.3. Abortlagen och barnet som juridisk person 

Den svenska abortlagen trädde i kraft 1975. Ett havandeskap kan avbrytas fram till vecka 18 

och efter det krävs godkännande från Socialstyrelsen (abortlag 1974:595). I lagen finns ingen 

bortre gräns för när en graviditet får avbrytas, dock krävs synnerliga skäl för att det ska 

godkännas som till exempel allvarliga skador på fostret eller att den havandes liv och hälsa 

riskeras. Efter vecka 22+0 räknas fostret enligt praxis som livsdugligt utanför livmodern och 

abort godkänns i regel inte om barnet är livsdugligt (ibid.). Efter denna vecka försöker fostret 

även räddas om en förlossning startar (SOU 2005).  

  

2.2 Avrapportering och författningsförslag  

År 2006 gav regeringen Socialstyrelsen uppdraget att undersöka hur det såg ut med vård och 

stöd för gravida med missbruk och om dessa insatser var tillräckliga för att uppnå drogfria 

graviditeter. Resultatet av detta uppdrag, avrapporteringen Gravida kvinnor med missbruk och 

barn som lever i familjer med missbruksproblem visade att så inte var fallet (Socialstyrelsen 

2007). Varför det såg ut som det gjorde fann man flera orsaker till, bland annat avsaknad av 

samarbete, resurser och kunskap. Det framkom även att det kunde vara stor skillnad i stöd 

mellan olika kommuner och att de som fick vård fick det för sent i graviditeten. Det som 

behövs för att ändra detta och kunna nå ambitionen om drogfria graviditeter är förbättringar i 

tidigare nämnda områden. Det poängteras att det behövs ökad kunskap hos socialtjänst, 

mödrahälsovård, barnhälsovård och allmänheten, även om FAS, FAE och neonatalt 

abstinenssyndrom (NAS) (ibid). I diskussionen om LVM i samband med graviditet och 

missbruk tas Norges nuvarande lagstiftning (LOV-2011-06-24-30) upp som en jämförelse (se 

kapitel 3 för mer om den norska lagstiftningen).  

 

Det framkommer även i avrapporteringen att domstolar i Sverige beslutat om vård enligt 

LVM på en liten grupp kvinnor som då samtidigt är gravida, och att då fostret nämns i 

samband med detta (Socialstyrelsen 2007). Detta resultat kom Socialstyrelsen fram till efter 

att ha granskat 31 domar från perioden 2004-2006, vilket är samtliga domar som gäller 

gravida för denna period. Besluten har då inte handlat om ett skydd för fostret. I två av de 31 

domarna har skyddet för mamman och fostret tagits hänsyn till. Socialstyrelsen sammanfattar 

samtliga domar som att de till största del är risken för att kvinnan utsätter sin hälsa för 

allvarlig fara, löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv eller befaras allvarligt skada sig själv 

eller någon närstående som beaktas. Personal som vårdar dessa kvinnor har uppgett att det kan 

vara stora skillnader i hur LVM tillämpas beroende på hur handläggarna har tolkat lagen 

(ibid.). Det framkommer även i avrapporteringen att i Norge kommer de gravida i tvångsvård 

tidigare i graviditeten jämfört med i Sverige (Socialstyrelsen 2007). 

 



13 
 

Författningsförslaget (Regeringen 2009) handlar om att LVM ska ändras så att en gravid 

kvinna ska kunna vårdas med tvång om hon på grund av fortgående missbruk av alkohol eller 

narkotika utsätter sitt ofödda barn för en påtaglig risk att födas med en skada orsakad av 

missbruket. Det understryks att vid en situation av omfattande missbruk som hotar hälsan för 

såväl det väntade barnet som den gravida kvinnan, är det viktigt att noggranna avvägningar 

görs mellan dels den personliga integriteten, dels skyddet för fostrets och i förlängningen även 

det blivande barnets hälsa. Syftet med tvångsvården ska vara att motivera den gravida 

kvinnan med missbruksproblematik till att ta emot frivillig behandling och därmed skapa 

förutsättningar för vård i öppna former. Tvångsvården ska endast vara en yttersta utväg 

(Regeringen 2009). 

 

Förslaget var att lägga till ett kriterium i LVM och detta skulle då se ut på följande sätt: 

 

d) utsätter sitt ofödda barn för en påtaglig risk att födas med en skada orsakad av missbruket.  

 

För en kvinna som har beretts vård med stöd av 4§ första stycket 3. d) får vården, utöver vad 

som anges i första stycket, pågå under hela återstående graviditet och en månad efter barnets 

födelse (Regeringen 2009). 

  

2.3 Socialstyrelsen och nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och 

beroende 

 

Socialstyrelsens är en förvaltningsmyndighet för bland annat socialtjänsten och de frågor som 

rör hälso- och sjukvård samt missbruk. På deras hemsida kan man läsa om de eventuella 

riskerna för barnet om man som gravid brukar alkohol och/eller narkotika. Det står bland 

annat att det som annars är ofarliga mängder alkohol kan vid en graviditet innebära riskbruk 

eller missbruk under en graviditet (Socialstyrelsen 2015). De senaste riktlinjerna för arbetet 

med gravida med missbruksproblematik är från 2015 efter en revidering av de riktlinjer som 

kom till stånd 2007 inför lagändringsförslaget 2009. De innehåller rekommendationer om den 

vård och det stöd som ges i samband med substansmissbruk och beroende.  

 

De riktlinjer vi syftar till i vår studie är de Socialstyrelsen (2015) presenterade, Nationella 

riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Det som står om behandling och 

metoder vid graviditet är skralt och det enda vi hittat ligger under rubriceringen “områden 

som inte ingår i riktlinjerna” och är följande: 

  

Riktlinjerna innehåller inte några specifika rekommendationer för gravida. Vissa 

medicinska test påverkas av graviditeten, och vid läkemedelsbehandling behöver nyttan 

av behandlingen vägas mot risken för fostret. För psykologisk och psykosocial 

behandling saknas vetenskapligt underlag för att rekommendera specifika metoder för 

gravida. (Socialstyrelsen 2015, sid 21-22) 

  

Å andra sidan skriver de att Socialstyrelsen har ett uppdrag att skydda barn mot de skadliga 

effekterna av alkohol, narkotika, dopning och tobak. Arbetet med detta sker i samarbete med 
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Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting och ska då leda till ett utvecklat 

stöd till barn och familjer som lever med bland annat missbruk. I riktinjerna från 2015 finns 

ett stycke kallat “Familjeperspektiv” som handlar om familjer och barn och hur och med vilka 

metoder som kan användas i arbetet med dessa. Graviditet tas inte upp i detta stycke. De 

metoder som presenteras har motivation som gemensam nämnare. Dessa metoder kräver god 

kunskap och utbildning för att praktisera (Socialstyrelsen 2015).  

 

Under tiden vi genomfört denna studie gav Socialstyrelsen ut nya riktlinjer (Socialstyrelsen 

2017b). Vi väljer att inte ha med dessa i vår studie då våra intervjuer utfördes innan de nya 

riktlinjerna kom. De nya riktlinjerna saknar likt de från 2015 specifika riktlinjer för gravida 

med missbruksproblematik. 

2.4 Barnets bästa 

Ett barn är en person som är under 18 år. Barn har fullt och lika människovärde, barn är 

sårbara och behöver särskilt stöd och skydd. Därför skall socialarbetare alltid se till att barnets 

bästa kommer i det främsta rummet i alla de åtgärder som rör barn. Vad som är bäst för varje 

enskilt barn måste avgöras i varje enskilt fall utifrån barnets individuella förhållanden. Vid 

bedömning skall hänsyn tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande, samt 

utveckling. Både kortsiktiga och långsiktiga effekter skall tas i beaktande (Lundgren et al. 

2015). 

  

2.5 Barnkonventionen 

För att få en helhetsbild i studien har vi även valt att ha med barnkonventionen då den 

används i arbetet som socialarbetare utför. Sverige har anslutit sig till flera konventioner om 

mänskliga rättigheter. 1990 började barnkonventionen gälla i Sverige (mänskliga rättigheter 

u.å.). I Sverige har inte barnkonventionen varit lag utan lagstiftningarna har istället anpassats i 

samklang med barnkonventionen i stort. I juli 2017 beslutade regeringen att barnkonventionen 

ska bli lag i Sverige år 2020 (Englundh 2017). Vi har därför frågat våra informanter hur de 

tror att deras arbete skulle förändras om barnkonventionen var lag och om de upplever att den 

följs i dagsläget. Vi har valt ut några av artiklarna som vi upplever är relevanta för vårt syfte. 

De kan antas vara relevanta för att de behandlar rättigheter bland annat kopplade till liv, hälsa 

samt skydd och trygghet. Barnkonventionen gäller alla barn upp till 18 år. Det finns ingen 

specifikation på när i livet de börjar gälla, men i Sverige gäller de från födseln då det är då 

som barnet blir en juridisk person. Artiklarna vi valt ut är följande: 

 

3. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn 

6. Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. 

19. Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller 

utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet. 

24. Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är 

skadliga för barns hälsa ska avskaffas. 

33. Varje barn har rätt att skyddas mot droger. 

(unicef u.å.) 
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Sammanfattning  

Den lagstiftning som våra informanter arbetar utifrån är socialtjänstlagen (SoL) och lagen om 

vård av missbrukare i vissa fall (LVM). SoL är en lag där socialarbetare kan bevilja frivilliga 

insatser för att tillförsäkra individer skälig levnadsnivå. LVM kan tillämpas om någon har ett 

allvarligt missbruk och ej samtycker till frivilliga insatser och anses behöva tvångsvård 

(Lundgren et al. 2015). I dessa lagar finns inget som verkar för att skydda ofödda barn. I 

abortlagen kan vi utläsa att efter vecka 22+0 räddas barn som föds och inga aborter godkänns 

efter vecka 21+6 om barnet är livsdugligt enligt praxis (SOU 2005). Socialstyrelsens riktlinjer 

om missbruk och beroende som socialarbetare skall förhålla sig till innehåller inga 

rekommendationer för arbetet med gravida kvinnor med missbruksproblematik. I riktlinjerna 

står det att Socialstyrelsen har i uppdrag att skydda barn mot de skadliga effekter alkohol och 

narkotika kan medföra. Dock omfattas inte ofödda barn av detta. Avrapporteringen från 2007 

visar att gravida kvinnor med missbruksproblematik inte får tillräcklig vård i Sverige och att 

ofödda barn inte skyddas fullt ut. Efter denna avrapportering presenterades ett 

författningsförslag om att göra ett tillägg i LVM för att ge ett ökat skydd för ofödda barn 

(Regeringen 2009). 
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3. TIDIGARE FORSKNING 
 

I detta avsnitt kommer vi beskriva tidigare forskning kring gravida kvinnor med 

missbruksproblematik. Forskning angående socialarbetares upplevelser av att arbeta med 

målgruppen är knapp och vi presenterar i detta kapitel forskning gällande fosterskador hos 

barn som utsatts för exponering av alkohol och narkotika under fosterstadiet, statistik gällande 

alkohol och droganvändning hos gravida kvinnor, graviditet och motivation, samt forskning 

gällande lagstiftning angående gravida kvinnor i de nordiska länderna.  

 

3.1 Vad innebär fosterskador orsakade av missbruk? 

Socialarbetare möter många olika grupper av människor. Barn och vuxna som lever med 

skador orsakade av intag av alkohol och droger under fosterstadiet är en av dessa grupper. Det 

är allmänt vedertaget att fostrets utveckling kan skadas om det exponeras för alkohol och 

droger under tiden i magen (Skagerström  2015; Allebecke & Olsen 1998; McGee Petrenko & 

Riley 2011; Kvello 2015; Göransson & Magnusson 2012). Det är dock inte kartlagt vid vilken 

mängd alkohol eller narkotika fostret tar skada (Stenius 2013; Regeringen 2009). Skagerström 

et al. (2013) lägger fram argumentet att det heller inte är fastställt att någon mängd av alkohol 

skulle vara säkert för fostret att intaga under graviditet och att det därför rekommenderas 

nolltolerans under graviditeten. Skagerström (2015) rapporterar att andelen dödfödda barn 

samt risken för spädbarnsdöd är mer än dubbelt så hög bland barn som utsatts för alkohol 

under graviditeten jämfört med barn som inte utsätts för detta. Barn som utsätts för missbruk 

under tiden i magen kan även födas med NAS, och måste gå igenom abstinenssymptom som 

kan yttra sig i bland annat svettningar, intensivt högljutt skrikande och magbesvär 

(Socialstyrelsen 2009). 

 

Barn som utsätts för alkohol under tiden i magen har ökad risk för att utveckla hjärtproblem, 

beteenderelaterade problem samt födas med låg födelsevikt.  Den allvarligaste fosterskadan 

orsakad av alkohol är FAS. En skada som påför barnet fysiska skador, reducerad födelsevikt 

och skador i det centrala nervsystemet, vilket kan orsaka beteenderelaterade problem samt 

lindrig till måttlig utvecklingsstörning (Skagerström 2015). Alkohol under graviditeten kan ge 

livslånga skador på i stort sett samtliga kroppens och hjärnans funktioner. Fysiska defekter av 

olika slag, både på yttre och inre organ, är vanligt men de största problemen kommer av 

skadorna på hjärnan. Många av symtomen liknar sådant man ser vid ADHD och kan vara 

hyperaktivitet, inlärningssvårigheter, bristande logisk förmåga, svårt för sociala ”oskrivna 

regler” och svårigheter att tolka signaler från omgivningen, svårigheter att se orsak och 

verkan, bristande empatiförmåga, aggressivitet och nedsatt syn och hörsel (Fasföreningen 

u.å.).  

 

Symtomen kan vara mer eller mindre uttalade hos olika barn men då de är mindre är det oftast 

hyperaktiviteten som är det mest framträdande. I takt med stigande ålder blir de intellektuella 

bristerna mer framträdande. Barn med FAS kan vara normalbegåvade, men deras 

intellektuella förmåga är ofta mycket ojämn. Detta innebär att de kan klara av vissa saker 

under särskilda förhållanden och med stöd men kanske inte annars. Det är vanligast att dessa 
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svårigheter blir mer framträdande ju äldre barnen blir och när de börjar skolan blir det ofta 

tydligt. FAS leder även till nedsatt social förmåga, vilket kan börja visa sig när de inte följer 

de sociala koder som jämnåriga gör, de klarar då inte de sociala krav som finns i deras 

samhälleliga kontext (Fasföreningen u.å.). 

  

Kriterierna för att ställa diagnosen FAS är i huvudsak tre: 

 Tillväxthämning före eller efter födseln (smal kroppsbyggnad och litet 

huvudomfång) 

 Symtom på skador i centrala nervsystemet (utvecklingsförsening, 

beteendestörning, motoriska svårigheter etcetera) 

 Karakteristiska ansiktsdrag och missbildningar (smala ögonspringor med veck i 

inre ögonvrån, liten uppnäsa, överläpp med tunt läpprött och svag skåra mellan 

näsa och läpp etcetera) (ibid.). 

 

Under 2001–2008 gjordes en studie bland gravida kvinnor som vårdats på en LVM-

institution. Bland dessa var de vanligaste drogerna vid intagning heroin (opiater) och 

amfetamin (centralstimulerande). Bland dessa kvinnor var det ovanligt att alkohol var en 

primärdrog (Reitan 2011). Detta visar även en studie från ett norskt behandlingshem där 

endast en kvinna vårdades för ren alkoholkonsumtion under perioden 2006-2008. Alkohol 

skall dock vara den substans som är skadligast för fostret (Wiig & Myrholt 2012). Det visade 

sig också att det är vanligast med blandmissbruk, det vill säga att det inte endast var en drog 

som brukades av kvinnorna utan två eller flera (Wiig & Myrholt 2012).  

 

3.3 En eventuell lagändring 

Den svenska regeringen lade i maj 2009 fram ett förslag om att kunna tvångsvårda svenska 

gravida kvinnor med missbruksproblematik genom att lägga till en fjärde specialindikation i 

LVM lagstiftningen (Regeringen 2009). Ändringen skulle leda till möjligheter att tvångsvårda 

en gravid kvinna med missbruksproblematik för att skydda fostrets liv och hälsa. Lagförslaget 

gick inte igenom då det inte finns något givet gränsvärde på hur stor mängd alkohol eller 

droger som skadar fostret (Reitan 2011). Därmed menades det att det skulle vara rättsoäkert 

att införa en sådan lag. Det finns också en rädsla för att kvinnorna väljer att göra abort mot sin 

vilja och undviker vård vid mödravårdscentraler om lagen införs. Detta eftersom en LVM-

placering utifrån den fjärde föreslagna specialindikationen får pågå under hela graviditeten 

och högst en månad efter att barnet fötts. Beslutar då kvinnorna att göra abort slipper de 

tvångsvårdas (Reitan 2011). 

  

Regeringen (2009) menar att enligt erfarenheter från Socialstyrelsen samt forskning inom 

detta område avstår många kvinnor från skadligt alkoholbruk under graviditeten. Vilket kan 

tros komma av mödravårdscentralens insatser att informera om skadligt bruk av alkohol under 
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graviditeten. De menar också att en större insats från mödravårdscentraler i form av 

uppsökande verksamhet och information kring bruk av alkohol och droger under graviditeten, 

skulle kunna leda till att fler gravida kvinnor med missbruksproblematik vårdas på frivillig 

väg. 

 

Tännsjö (2002) diskuterar vad som skulle kunna ske om vi skulle lagstifta om att missbruka 

under just graviditet, och om det då låg under straffrätten vilket är ett alternativ vi upplever 

knyter an väl till dilemmat kring graviditet och missbruk vi presenterar i denna studie. Detta 

är alltså inget som legat uppe för förslag utan visar enbart tankarna inför ett eventuellt 

scenario där det blev specifikt olagligt att missbruka under en pågående graviditet och om det 

då låg under straffrätten. Ett problem är att det då skulle kunna bli tal om att kvinnor som 

redan i samhället har en särskilt utsatt situation blir sedda som “fosterbehållare” och inte som 

egna personer i större utsträckning. Det skulle även bli svårt att se det perspektivet som 

fördelaktigt för de ofödda barnen menar Tännsjö (2002) eftersom de gravida skulle straffas i 

efterhand enligt straffrätten och då skulle skadan redan vara skedd på barnen. Tännsjö (2002) 

menar i likhet med Trulsson (2003) att de kvinnor som missbrukar under graviditet inte vill 

skada sina barn men att de ofta saknar förmåga att själva sluta missbruka. Det skulle då inte 

hjälpa att i preventivt syfte att ha ett straff efter redan skedd skada på barnen. Det skulle om 

man införde detta i straffrätten stå i strid med barnens bästa och faktiska intresse. Detta menar 

Tännsjö (2002) är för att det dels inte hjälper varken den gravida eller barnen under själva 

graviditeten och dels för att mammorna då skulle straffas/frihetsberövas efter graviditeten och 

barnet skulle då skiljas från sin förälder. De gravida som vill ha sitt barn men inte klarar att 

självständigt avsluta sitt missbruk skulle då straffas för att ha sökt hjälp och risken finns då 

istället att hon håller sig undan, vilket också är en av anledningarna till att inte lagförslaget 

från 2009 gick igenom i Sverige (Regeringen 2009).  

 

 

3.4 Graviditet -  en motivationsfaktor 

Viljan att avsluta ett missbruk under graviditeten är något som också Trulsson (2003) 

uppmärksammat i sin avhandling där de kvinnor som medverkat i hennes studier tydligt visat 

på att moderskapet har visats som drivkraft för drogfrihet. Det finns en stark vilja att vara 

drogfri under graviditeten eftersom känslan för barnet är stor. Hon menar även på att öppenhet 

inför andra kvinnor i samband med graviditet och moderskap kan vara en förklaring till att 

kvinnorna minskade eller avbröt sitt missbruk i samband med graviditeten. Ett flertal kvinnor 

som deltog i undersökningen och som blev drogfria under graviditeten fortsatte även att vara 

drogfria under de första månaderna efter att barnet fötts, men ett flertal föll även tillbaka efter 

3-4 månader och samtliga hade återupptagit missbruket under barnets första år. Kvinnorna 

kände krav att inte missbruka för barnets skull, speciellt de som ammade sina barn var rädda 

för att barnet skulle få i sig något skadligt. Detta blev en drivkraft till att vara nykter de första 

månaderna i barnets liv. Kvinnorna som däremot inte avbröt sitt missbruk under graviditeten 

fortsatte ofta att missbruka även efter att barnet var fött, vilket kan medföra brister i 

anknytningen mellan mamma och barn (ibid.).   
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3.5 Den norska lagstiftningen och LVM 

Therese Reitan (2012), docent i statsvetenskap och forskningsledare med inriktning på 

missbruk på Statens institutionsstyrelse i Sverige tar i antologin Samhället, alkoholen och 

drogerna upp hur åsikterna och tankarna om en eventuell tvångslagstiftning för gravida med 

missbruksproblematik går i de nordiska länderna. Hittills har Sverige, Finland och Danmark 

nosat på idén men det är bara Norge som har en sådan lagstiftning (ibid). Det lagförslag som 

var uppe 2009 liknar den lag som Norge haft i drygt 20 år. I Norge kan man sedan 1 januari 

1996 tvångsomhänderta gravida kvinnor med missbruksproblematik om det finns 

övervägande risk att barnet föds med skada. Det övergripande målet med lagstiftningen 

(LOV-2011-06-24-30) är att värna om fostrets hälsa (Kristiansen 2015). Innan den norska 

lagen infördes fanns samma farhågor som presenterades inför författningsförslaget som 

presenterade 2009, att en oönskad effekt av en lagändring skulle bli att kvinnorna skulle 

undvika mödravården till exempel (Reitan & Weding 2012). Lagen antogs då de positiva 

förväntade effekterna ansågs större än farhågorna. Det resultat som i efterhand kan utläsas i en 

utvärdering efter den norska lagen är att det till 40 procent är kvinnorna själva som tagit 

kontakt med socialtjänsten (ibid.) I rapporten från Borgestadsklinikken (2012) uppger flera av 

de intagna gravida kvinnorna att de är glada att det finns ett tvång, för att de inte klarade av att 

självständigt avstå drogerna. Kvinnorna får också vård tidigare i sina graviditeter än innan 

tvångslagen infördes. 

Reitan (2012) tar upp en aspekt av den nuvarande svenska lagstiftningens problem, som är att 

många socialarbetare känner sig maktlösa inför att skydda ofödda barn till gravida med 

missbruksproblematik. Reitan (ibid.) menar då att i och med det har socialarbetare ändå hittat 

ett sätt att använda sig av LVM för att försöka skydda de ofödda barnen. Detta sker då genom 

att åberopa att om kvinnan fortsätter att missbruka under sin graviditet och därmed orsakar sitt 

barn oåterkalleliga skador, kommer hon att må så psykiskt dåligt att hon därmed utsätter sin 

psykiska hälsa för allvarlig fara. Genom denna motivering har ibland beslut om tvångsvård 

enligt LVM beslutats hos förvaltningsrätten. Reitan (ibid) diskuterar detta och är något 

tveksam om detta argument skulle hålla vid en överklagan, om det rent etiskt är rätt, eller om 

det är rättssäkert att tänja på lagen på detta sätt. Men det är ändå något som har kommit att 

dyka upp i domarna från förvaltningsrätten som ett resultat av frustration och maktlöshet hos 

socialarbetarna.  

3.5.1 Statistik från Norge 

Borgestadklinikken är ett behandlingshem i Norge som tar emot gravida kvinnor med 

missbruksproblematik (Kristiansen 2015). Kliniken har sedan lagen om tilbakeholdelse av 

gravide rusmiddelavhengige trädde i kraft 1996 tvångsvårdat gravida med 

missbruksproblematik. Kliniken har spetskompetens inom ämnet i Norge och har genom en 

rapport fått i uppdrag av norska hälsodirektoratet att på nationell nivå sprida kunskap och 

kompetens om ämnet (ibid). 

 

I perioden 2011–2014 var 52 kvinnor inlagda på kliniken. Vilket vill säga i genomsnitt ca 13 

stycken/år. Bland dessa var blandmissbruk vanligast. I genomsnitt lades kvinnorna in efter 

17,5 graviditetsvecka vilket har kortats ner från perioden 1996–2005 då genomsnittsveckan 
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för inläggning var efter 23,5 veckor. Det har visat sig att ju längre kvinnorna varit inlagda på 

kliniken, ju högre födelsevikt får barnen. I perioden 2011–2014 hade de barn som föddes 

under vistelsen på kliniken en födelsevikt på 3308gr. Vilket är 198 gram lägre än 

genomsnittlig födelsevikt i Norge. Av de 39 barn som föddes hade sex barn registrerade 

abstinensskador. Under samma period gjorde sex stycken av de 52 inlagda kvinnorna abort 

vilket är 12 procent. Av de 39 kvinnorna som födde under tiden på kliniken var det 29 stycken 

(74 procent) som fortsatte i frivillig behandling och ännu en positiv effekt var att lika många 

fick behålla vårdnaden för sitt barn (Kristiansen 2015). Enligt dessa siffror kan slutsatsen dras 

att behandlingen på Borgestadkliniken ger en ökad födelsevikt hos barnen vilket tyder på att 

behandling går åt rätt håll mot målet om att minska skador på barnet.  

 

Under en intervju 2015 med norska TV2 uttalar sig Liv Siljan, sektionschef, på 

Borgestadklinikken, om statistiken från kliniken. Hon menar att de allra flesta gravida vill sitt 

barns bästa, men de behöver hjälp att inse detta eftersom missbruket har så stor makt över 

dem. Hon säger även att tvång är allvarligt för dem som upplevt det, men att det är barnet som 

inte kan föra sin egen röst som måste skyddas.  Hon menar att det är viktigt att berätta att 

tvång inte är en metod de arbetar efter, men ett verktyg för att komma i rätt position (Kirkerud 

2015). 

 

Sammanfattning  

Det är väl känt att ett foster kan skadas om det exponeras för alkohol under tiden i magen 

(Skagerström 2015; Allebecke & Olsen 1998; McGee Petrenko 2011; Kvello 2015; 

Göransson & Magnusson 2012). Dock är det ej fastställt hur mycket som skall till för att 

fostret skall ta skada, och det är heller ej fastställt någon säker gräns för något minimiintag 

(Skagerström et al. 2013). Det har visat sig att hos gravida kvinnor med missbruksproblematik 

är det ovanligt att det är alkohol som är primärdrogen och att vanligast är ett blandmissbruk 

(Wiig & Myrholt 2012). Dock är det alkohol som enligt forskning visat sig vara skadligast för 

fostret (Wiig & Myrholt 2012). Bland de övriga nordiska länderna är det endast Norge som 

lagstadgat att man får tvångsomhänderta en gravid kvinna med missbruksproblematik för att 

skydda fostret. En lag som enligt Borgestadklinikken (2015) lett till behandlingar med positiv 

utveckling. I de andra nordiska länderna har det diskuterats om att införa en liknande lag, men 

inget är ännu lagstadgat. Det framkommer att socialarbetare i Sverige i somliga fall försöker 

kringgå lagen för att få igenom ett LVM till fördel för barnet i magen. Huru vida detta är 

rättssäkert kan dock diskuteras (Reitan 2012) 
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

Detta kapitel kommer att avhandla makt, maktlöshet, paternalism och handlingsutrymme, 

vilka är de begrepp som har använts för att analysera studiens resultat.  

 

4.1 Makt och maktlöshet 

För att definiera begreppet makt har vi använt oss av följande definition: 

Person A har makt över person B om person A får person B att göra något hen annars inte 

skulle gjort. 

 

Makt handlar om relationer och samspel mellan människor (Dahl 2013). Eftersom socialt 

arbete handlar om just möten mellan människor, relationer och samspel finns därför en 

ständig maktaspekt närvarande inom det sociala arbetets yrkesfält (Brodtkorp & Rugkåsa 

2009; Swärd & Starrin 2013). Både makt och hjälp kan ses som närliggande och viktiga 

inslag i det sociala arbetet. Inom yrkesfältet utspelar sig makten mellan klienten och 

socialarbetaren där klienten är den som oftast befinner sig i underläge då socialarbetaren har 

makten att fatta beslut gällande klienten, ibland mot klientens vilja (Swärd & Starrin 2013). 

Detta handlar om en osymmetrisk relation, där den ena personen i relationen har större 

möjlighet att utöva makt än vad den andra personen har (Dahl 2013; Brodtkorp & Rugkåsa 

2009). Trots att relationen mellan socialarbetare och klient är osymmetrisk menar Swärd och 

Starrin (2013) att klienten inte är maktlös utan kan i sin tur utöva makt genom att välja dra sig 

undan och inte dyka upp på möten eller välja att inte svara ärligt på socialarbetarens frågor. 

Dock är det socialarbetaren som sitter med den största makten (ibid.). Socialarbetaren kan ha 

makten att utifrån lagar och regler fatta beslut gällande klienten men kan även själv hamna i 

ett underläge. Detta i situationer där socialarbetaren vill hjälpa klienten men inte kan. 

Exempelvis då ekonomiska resurser eller överordnade positioner sätter stopp för 

socialarbetarens möjlighet att genomföra exempelvis en insats. Som socialarbetare skall man 

möta både klientens krav och krav från organisationen man arbetar för, vilka ibland kan vara 

motstridande (Swärd & Starrin 2013). Socialarbetaren kan även känna sig maktlös i relation 

till klienten när motstridande krav ställs dem emellan (Brodtkorp & Rugkåsa 2009). 

  

Socialarbetaren kan ställas mellan klientens rätt till självbestämmande och ingripande av makt 

vid missförhållanden. Dilemmat handlar om hur långt man skall respektera klientens 

självbestämmande innan man som socialarbetare måste ingripa för att det finns risk för 

klientens liv och hälsa (Swärd & Starrin 2013). I det sociala arbetet bör de positiva sidorna av 

makten utövas för att hjälpa klienterna samtidigt som ett kritiskt öga bör hållas på den 

negativa sidan av makten i form av maktmissbruk och förtryck (Brodtkorp & Rugkåsa 2009). 

  

Grunden för maktutövning är tillgången till maktresurser som till exempel tvångsmedel, 

möjligheten att bevilja bistånd eller fatta beslut om behandling (Swärd & Starrin 2013). Den 

franska filosofen och idéhistorikern Michel Foucault menade att makten måste ha 

utgångspunkt ur någon form av frihet. Han menade att det som skiljer makt och tvång är 

möjligheten att göra motstånd. Det är först när det inte finns någon möjlighet att göra 
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motstånd som det handlar om tvång, som vid tvångsvård. I dessa situationer handlar det inte 

längre om en maktrelation mellan klient och socialarbetare, utan om en tvångsrelation 

(Brodtkorp & Rugkåsa 2009). 

 

I situationer där personer eller grupper inte kan få som de vill och inte kan se några 

möjligheter att ändra sin situation eller motsätta sig andras önskemål är situationer präglade 

av maktlöshet. Maktlösheten är starkast när man befinner sig i en situation där man är 

beroende av någon annan och den andres beslut är det som styr. Att känna sig maktlös hänger 

ofta ihop med känslor av rädsla och aggression. Sociala förhållanden har ofta stor inverkan på 

hur man upplever makt och maktlöshet. I det sociala arbetet kan både klienten och 

socialarbetaren känna maktlöshet. I de flesta situationer är det socialarbetaren som sitter med 

makten att fatta beslut gällande klienten (Brodtkorp & Rugkåsa 2009). 

  

4.2 Paternalism 

Paternalism handlar om att individens valmöjlighet och handlingar begränsas eftersom 

“experten” menar att individen inte vet sitt eget bästa och måste tas om hand (Swärd & Starrin 

2013; Brodtkorp & Rugkåsa 2009). För socialarbetaren kan ett sätt att uppträda paternalistiskt 

vara att inte göra klienten delaktig i sina utredningar, att inte lyssna på klienten och fatta 

beslut gällande klienten enbart utifrån vad socialarbetaren anser är det bästa för klienten. 

Vissa menar på att det finns tydliga inslag av paternalism i dagens sätt att utföra socialt arbete, 

andra inte (Swärd & Starrin 2009). 

  

4.2.1 Missbruk under graviditet i förhållande till paternalism 

 I boken Tvångsvård förkastar Tännsjö (2002) paternalismen i vård och socialt arbete. 

Tännsjö (2002) skriver om vikten att kunna fatta självständiga beslut och rättssäkerhet i 

förhållande till tvångsvård som kan uppfattas som just paternalistisk då andra bestämmer vad 

som är “rätt” eller “bäst” för en individ eller ett samhälle. Dock menar Tännsjö (2002) att det 

vid graviditet och missbruk kan ske tvångsvård utan att det är paternalistiskt. Om en kvinna 

tvingas att ta hänsyn till sitt framtida barns skull är detta inte paternalistiskt för att det sker till 

en tredje parts fördel (barnets) där hela framtiden kan stå på spel. Det kan röra sig om 

antingen ett friskt liv eller ett liv med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar för 

barnet. 

  

4.3 Handlingsutrymme  

Svensson et al. (2008) definierar begreppet handlingsutrymme som att det innebär möjlighet 

att välja hur man ska agera utifrån ett utrymme som ens organisations uppdrag sätter samt att 

ha kompetens nog att göra rimliga och meningsfulla val. Handlingsutrymme är möjligheten 

att agera mellan de lagar och regler som finns (ibid). Med det handlingsutrymme som 

socialarbetarna har, med möjlighet att tolka lagar och regler över sina klienter, besitter de 

också en stor makt. Det är socialarbetarna som fattar besluten, och i besluten ligger makten 

över situationen (ibid.). 
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Lagar och regler skapar förutsättningar för handlingsutrymmet. Man kan antingen följa dessaa 

eller arbeta för att ändra sitt handlingsutrymme genom att försöka förändra de lagar och regler 

som finns. Detta är val som man har i sitt arbete. Svensson et al. (2008) presenterar fyra 

möjligheter när man som socialarbetare ställs inför ett dilemma i sitt handlingsutrymme. De 

menar att dessa är förhållningssätt som socialarbetarna kan ta eftersom det med 

handlingsutrymme även menas att ta ansvar och ta ställning (ibid). 

  

1. Följa lagar och regler utan diskussion, påtala för sin klient att “det är så det är”. 

2. Verka för en förändring inifrån organisationen genom att påtala dilemmat för t.ex. sin 

chef och försöka se till att handlingsutrymmet utvidgas. 

3. Verka för en förändring utifrån, vilket kan ske genom att väcka debatter och adressera 

problemet för allmänheten. 

4. Att kringgå problemet man har och finna en egen lösning “vid sidan av” reglerna och 

utan att påtala problemet.  

 

Sammanfattning  

Makt är något som ständigt är närvarande i det sociala arbetet. Socialt arbete handlar om 

relationer mellan människor och det är i just dessa situationer makt uppstår. I det sociala 

arbetet är makten ofta ojämlik då socialarbetaren sitter på en högre makt än vad klienten gör. 

Detta betyder dock inte att klienten är maktlös. Både klienten och socialarbetaren kan känna 

makt och maktlöshet i förhållande till barandra (Swärd & Starrin 2013; Brodtkorp & Rugkåsa 

2009). Nära kopplat till begreppet makt ligger begreppet paternalism. Paternalismen 

begränsar individens valmöjligheter och styrs oftast av en person som tror sig veta individens 

bästa. Somliga menar att paternalismen ständigt är närvarande i det sociala arbetet medan 

andra förkastar detta. Det sistnämnda kan gälla vi graviditet då det vid dessa tillfällen handlar 

om en tredje part och tvång i detta tillfälle anses då inte vara paternalistiskt (Brodtkorp & 

Rugkåsa 2009; Tännsjö 2002). 

Makten ligger inom socialarbetarens handlingsutrymme. Genom sitt handlingsutrymme har 

socialarbetaren makten att fatta beslut gällande klienten genom lagar och regler. 

Socialarbetarens handlingsutrymme innebär möjlighet att välja hur man ska agera utifrån ett 

utrymme som ens organisations uppdrag sätter samt att ha kompetens nog att göra rimliga och 

meningsfulla val (Svensson et al. 2008). 
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5. MATERIAL OCH METOD 

  

För att inhämta material till studien har en kvalitativ metod använts. Detta eftersom en 

kvalitativ metod genom samtal möjliggör undersökandet av informanternas erfarenheter kring 

studiens ämne. Enligt Kvale och Brinkman (2009) är det genom samtal människor interagerar 

och tar del av varandras erfarenheter och därför passade en kvalitativ metod bra.  

  

5.1 Urval 

Åtta yrkesverksamma informanter med relevant erfarenhet kring studiens ämne har 

intervjuats. Urvalet gjordes genom att kontakta arbetsplatser kopplade till ämnet som 

tillfrågades om någon medarbetare ville delta i studien. På några arbetsplatser medverkade 

personen som först kontaktades i intervjun och på andra arbetsplatser valdes en lämplig 

person efter gemensamt beslut i arbetsgruppen. Vi valde att tillfråga yrkesverksamma 

socialarbetare som arbetar med missbruk och barn inom den myndighetsutövande delen. Detta 

eftersom vi ville att de skulle ha erfarenheter av att arbeta med lagstiftningen.  

  

5.2 Utformande av intervjuguide 

Intervjuerna utgick från en semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor. Intervjuguiden 

delades in i teman för en naturlig följd. Intervjuguiden delades sedan in i frågor under varje 

tema så att frågor kunde ställas om inte informanterna lämnat tillräckligt med information 

under varje tema. Metoden valdes i förhoppning om att informanten skulle prata öppet kring 

varje tema (Kvale å Brinkman 2009). 

 

Under intervjuerna användes två vinjettstudier (se bilaga 3). En vinjettstudie kan bidra till att 

informanten på egenhand kan beskriva en konkret situation (Bryman 2011). Vinjettstudien 

kan minska att informanten svarar på rutin och får tänka till lite extra kring hur den faktiskt 

hade agerat i den konkreta situationen. Genom ett påhittat fall skapar man även en distans till 

känsliga ämnen (Bryman 2008). Att prata om hur man känner kring sitt arbete med gravida 

med missbruksproblematik, foster och barnets rätt till liv kan vara känsligt och därför 

beslutades att ta med två vinjettstudier i intervjun. 

 

5.3. Datainsamling  

Intervjuerna varande mellan 30 minuter och en timme och utfördes på informanternas 

arbetsplatser. Sex av intervjuerna genomfördes enskilt med informanterna och på en intervju 

valde två informanter att delta på samma intervju. Alla intervjuer spelades in med 

informanternas samtycke och strax efter intervjuerna transkriberades materialet, för att 

underlätta ihågkommandet av intervjuerna. Beslutet togs att inte transkribera sådant som 

saknade egentlig betydelse, alltså utfyllnadsord. Detta för att den utskrivna texten skulle bli 

lättare att läsa med ett tydligt sammanhang (Kvale & Brinkman 2009). 

 

En innehållsanalys gjordes av det transkriberade materialet där meningar i texten med 

betydelse för studiens syfte markerades, så kallade meningsbärande enheter (Granheim & 
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Lundman 2004). De meningsbärande enheterna med liknande innehåll lades i ett dokument 

med en sammanfattande kod samt färgkod. Vi valde att inte dela upp koderna i under 

kategorier eftersom vi ansåg att kodningen blev tydlig ändå. De meningsbärande enheterna 

sammanställdes och analyserades sedan med den insamlade empirin och tolkades genom ett 

hermeneutiskt inspirerat tolkningssätt mellan informanternas svar och insamlad empiri. 

Hermeneutik handlar just om tolkning och förståelse mellan delar och helhet. Den syftar till 

en enhetlig förståelse i sambandet mellan delarna och den helhet de bildar tillsammans och att 

se kontext och samband kring samtalet (Thomassen 2014). 

 

5.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i en studie. För att hitta informanter med troligen 

relevant kunskap om ämnet, kontaktade vi arbetsplatser där socialarbetarna kommer i kontakt 

med missbruk, barn och myndighetsutövning. Personerna vi kontaktade fick då kort 

information om studiens innehåll och kunde då ta ställning till om de hade tillräckligt med 

erfarenhet för att delta på intervjun eller inte. En annan del av reliabiliteten handlar om 

studiens förmåga att reproduceras vid en annan tidpunkt av andra forskare och uppnå samma 

resultat. I förhållande till det kan det antas att resultaten kommer att se olika ut beroende på 

informanternas erfarenhet och var i landet de arbetar beroende på om de arbetar i en stor eller 

liten kommun. Det kan därför tänkas att resultaten i en liknande studie kan ge ett annat 

resultat. Reliabilitet handlar även om huruvida informanterna ger olika svar till olika 

intervjuare. Detta har vi försökt undvika genom att inte ställa ledande frågor, försökt vara 

neutrala i våra åsikter och låtit informanterna prata fritt (Kvale & Brinkman 2009).  

 

Validitet handlar om giltighet, sanning, riktighet och styrka i en studie och innebär att man har 

undersökt det man vill undersöka och inget annat. Genom urvalet av informanter med 

erfarenhet kring studiens ämne har relevant material samlats in med hjälp av en intervjuguide 

utformad av relevanta frågor som besvarat studiens syfte och frågeställningar. Eftersom 

informanterna var medvetna om att deras svar observerades finns en möjlighet att de kan ha 

påverkats. Vi var medvetna om detta men har uppfattat alla informanter som trovärdiga då de 

både uppgett brister och styrkor i deras arbete och alla de delar som diskuterades utifrån 

intervjuguiden (Kvale & Brinkman 2009).  

 

5.5 Etiska överväganden 

Forskningsetiken har uppkommit för att skydda patienter och försökspersoner mot övergrepp i 

vetenskapens namn. Genom forskningsetiken strävas det efter att hitta en rimlig balans mellan 

sökandet efter ny kunskap och individens skydd mot olika former av skada. För att göra detta 

finns det etiska aspekter att ta hänsyn till när man forskar. Det handlar exempelvis om att: 

man skall tala sanning om sin forskning, medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för 

sin studie, öppet redovisa metoder och resultat, kommersiella intressen och andra bindningar, 

inte ta någon annans resultat, hålla god ordning i sin forskning genom dokumentation och 

arkivering, sträva efter att forska utan att skada människor, djur eller miljö, samt vara rättvis i 

sin bedömning av andras forskning (Hermerén 2011). 
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Kring användandet av kvalitativ intervju är det viktigt att ha etiken i åtanke. Den mänskliga 

interaktionen påverkar informanten och den kunskap som framkommer genom intervjuerna 

påverkar vår förståelse av människors villkor. Detta gör att en intervjuforskning genomsyras 

av moraliska och etiska frågor. I en kvalitativ intervju uppstår etiska problem, detta på grund 

av svårigheten i att forska om privata liv och redogörelsen på den offentliga arenan. Hänsyn 

måste därför tas till informanternas samtycke och personliga konsekvenser av att delta i 

studien, samt att det transkriberade intervjumaterial blir lojalt mot det informanterna berättat. 

Samtycke begärdes till att spela in intervjuerna och informera deltagarna om att intervjuerna 

kommer att raderas så fort de transkriberats. Informanterna informerades därför om syftet med 

undersökningen, frivilligheten i att delta samt möjligheten att när som helst kunna avbryta 

deltagandet. Informanternas konfidentialitet har värnats, vilket innebär att de kommer att vara 

avidentifierade i vårt arbete, privat data kommer inte avslöjas (Kvale & Brinkmann 2009). I 

allmänhet har vetenskapsrådets forskningsetiska råd för god forskningssed tagits i beaktande 

(Hermerén 2011). 
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6. RESULTAT 

 

Här presenteras resultatet av de utförda intervjuerna och vad som framkommit under dessa. 

Resultatet är uppdelat i två huvudteman bestående av gällande lagstiftning samt 

författningsförslaget med underrubriker. Resultatdelens första del består av: gällande 

lagstiftning med underrubrikerna: handlingsutrymme i relation till gällande lagstiftning, 

handlingsutrymme att arbeta med tvång, frustration samt svårigheter i att komma i kontakt 

med målgruppen, barnperspektivet & barnkonventionen och kvinnans självbestämmande. 

Del två består av författningsförslaget med underrubrikerna: ett vidgat handlingsutrymme, 

svårigheter gällande författningsförslaget, förändring för barnet och förändring gällande 

kvinnans självbestämmande. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. Rubrikerna är 

utvalda efter kodning och kategorisering av data från intervjumaterialet. 

  

6.1 Gällande lagstiftning 

6.1.2 Handlingsutrymme i relation till gällande lagstiftning 

Informanterna fick besvara frågan hur de upplever sitt handlingsutrymme utifrån gällande 

lagstiftning samt om de upplever att de har utrymme att följa de riktlinjer som finns. 

Samtliga informanter uppgav att de hade handlingsutrymme nog att följa de aktuella 

riktlinjerna gällande graviditet och missbruk.  

 

Att ha möjligheten att samverka är för samtliga informanter en viktig del i arbetet, och det är 

också något de flesta uppger ger ett ökat handlingsutrymme vad gäller att kunna erbjuda 

hjälp utifrån klienternas individuella behov. Inte minst när det kommer till en gravid person 

så nämns samverkan hos samtliga informanter. Det vanligaste samarbetet enligt 

informanterna är med andra enheter på socialtjänsten så som individ- och familjeomsorgen 

och andra inom kommun eller landsting. En av informanterna uttrycker följande när det 

handlar om just graviditet och samverkan och menar då att de måste arbeta extra mycket 

kring en gravid kvinna: 

  

Det som händer då är att vi högprioriterar. Vi vet att vi måste jobba hårdare. Vi 

samarbetar bland annat med “Barn och familj”. De kan inte göra så mycket om 

det inte finns andra barn med men vi försöker samarbeta. 

 

Ingen av informanterna uppger att det finns någon specifik behandling eller metod de 

använder sig av när det kommer till gravida med missbruksproblematik. Ett par av 

informanterna uppger att de inte agerar på något speciellt sätt om de har en gravid klient, 

detta eftersom barnet i magen inte är en juridisk person och därför inte går att ta i beaktande 

rent juridiskt. Det går inte att öppna ett ”ärende” på en person utan ett personnummer vilket 

tilldelas först efter födseln. Andra informanter uppgav att de agerar annorlunda om de får 

reda på att det är en gravid person, att de då försöker arbeta extra för att motivera klienten till 

behandling och stöd. Men alla uppgav att de på något sätt skulle jobba uppsökande för att få 

tag på kvinnorna, göra hembesök och arbeta hårt för att motivera kvinnan till att dyka upp på 

möten. En informant uttryckte sig på följande sätt: 

https://www.facebook.com/
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Ja det blir ju på samma sätt som i alla andra ärenden, man har ju inget särskilt 

verktyg som man kan ta till utan det handlar ju om att motivera och följa dessa så 

nära man bara kan och bombardera dem med insatser. Men de förutsätter ju likväl att 

de vill det och är de inte LVM-mässiga och inte heller vill... Ja då är det en lite 

knepig sits och då får man ju vara ihärdig tänker jag. Men det blir ju klart att där 

finns det ju inget slutligt att ta till så som liksom tvingar dem till något. Så är det. 

 

En informant berättar dock att de hittat ett sätt att tolka lagstiftningen för att kunna hjälpa 

kvinnan och barnet. Då närståendeskyddet i LVM inte innefattar ett ofött barn kan inte denna 

punkt användas som motivering till LVM. Istället har informanten använt sig av kriterierna i 

lagen för att kunna tillämpa den på det sättet att motivera LVM.et med hur kvinnan kommer 

ta psykiskt skada den dagen hon upptäcker vad hon gjort med sitt barn. Informanten berättar 

följande:  

  

Det som då Förvaltningsrätten köpte var att om vi kartlägger missbruket kan vi se 

sannolikhet att hon kommer att lida skada och men den dagen hon fött barnet, och hon 

blir fri från missbruk, inser vad hon har gjort. Vi kan alltid åberopa detta med psykisk 

skada när hon förstår vad hon gjort. Lagen är fyrkantig men vi kan trixa till det. De 

vill ju inte utsätta sina barn men missbruket innebär att de gör det ändå. Sedan vaknar 

de upp, månader eller år senare och då får de betala för att vi som myndighet inte 

kunde gå in. 

  

Just detta med att hitta sätt att tolka eller kringgå lagstiftningen när det kommer till ofödda 

barn var inget som flera informanter tog upp. De flesta uppgav att de arbetade utifrån lagen 

så som den ser ut, och förhåller sig till det som finns. 

 

Vid användandet av vinjettstudierna under intervjuerna fanns det en variation i hur 

informanterna skulle välja att använda sitt handlingsutrymme. Den gemensamma nämnaren 

var att samtliga informanter hade prövat någon form av uppsökandeverksamhet för att 

komma i kontakt med den gravida kvinnan i vinjetterna. Dock hade de olika sätt att gå 

tillväga på och olika syn på hur långt de hade tänkt att gå för att få tag på klienten. Några 

hade gett upp efter ett flertal försök på att boka in möten utan resultat och menade på att 

hembesök är inget man får göra utan överenskommelse enligt lag. Andra hade kämpat länge 

för att få tag på kvinnan och en informant berättar att de hade åkt hem till kvinnan med 

alkoholmätaren för att be henne blåsa och sedan utgått från resultatet av det.  

 

 

6.1.2.1 Handlingsutrymme att ingripa med tvång  

Informanterna berättade att de genom sitt handlingsutrymme har möjlighet att ingripa med 

tvång i vissa situationer. Att använda tvång, och förhålla sig till tvångslagstiftning är något 

informanterna hade olika upplevelser och åsikter om. Samtliga ansåg i att tvång sällan 

hjälper om inte klienten är mottaglig och villig att förändra sin livssituation, vilket de inte är 

när tvång är inblandat. Flera av informanterna kunde dock se en fördel med tvångsvård när 
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det handlar om graviditet, just för att skydda barnet och ge mamman en chans att bli drogfri. 

En informant uttryckte sig följande angående användandet av tvång för att skydda barnet: 

  

Tvång är ju generellt sällan bra. Vi har ju helt bedrövlig statistik på lyckad 

LVM-vård, det är ju inte bra. Sen handlar det ju här om att skydda ett liv då och 

det blir ju viss skillnad kan man ju tycka. 

  

En av informanterna funderade kring om tvångslagar egentligen är bra eller dåligt, eftersom 

siffran på lyckade behandlingsresultat inom missbruk inte är bättre i Sverige än bland de 

länder som inte har tvångslagar. Informanten menade även att det endast är 4 procent av de 

som tvångsvårdas som det går bra för. Men att man heller inte bara kan tappa de personer som 

håller på att dö på grund av missbruk. Frågan om tvångsvård blir därför ett dilemma och 

informanten menar att i grund och botten handlar allt om motivation.   

 

En nackdel med LVM så som den ser ut idag som flera informanter tar upp är att det inte går 

att förbereda vård enligt LVM om det inte finns en väldigt allvarlig situation för den vuxna. 

Nackdelen ligger då i att barnet i magen skadas vid en lägre gräns av missbruk än vad som 

tolereras i LVM. En informant pratar om just denna frustrationen som uppkommer när det är 

en gravid person med ett missbruk, men att missbruket är i “liten skala” och inte i närheten 

av att kunna förberedas vård enligt LVM. Då finns det ingenting socialarbetarna kan göra för 

barnet i magen förutom just att försöka motivera. En informant sammanfattar sin syn på 

gällande lagstiftning och vad hen finner är både för- och nackdelar med den. 

  

Ibland kan man ju tycka att LVM allmänt ändå är ganska… att det måste gå väldigt 

långt innan du får vidta tvångsåtgärder, och det är ju både till för- och nackdel. Det 

är inte meningen att man ska kunna använda den här lagstiftningen som ett hot eller 

något som vi tar till bara för att, för det är ju trots allt tvångsvård. Du berövar någon 

friheten. Så det ska ju vara hårda kriterier men ibland så kan man tycka att det blir på 

gränsen att det blir för allvarliga saker som måste ske innan man får vidta det och då 

när det gäller graviditet så kan man tycka att finns det ett missbruk som har blivit 

upptäckt och du klarar inte av att bryta det utan det fortgår tycker jag väl att 

kriterierna för att man ska kunna ta ett LVM ska vara lägre än vad den är när den 

inte är gravid. 

 

 

6.1.3 Frustration samt svårigheter med att komma i kontakt med målgruppen 

Att inte ha handlingsutrymme att ingripa för fostrets skull samt att det måste gå långt innan 

man kan ingripa med ett LVM uppger informanterna som frustrerande. Flera av 

informanterna uttryckte olika former av svårigheter om att förhålla sig till enbart den vuxna 

när det handlar om graviditet. De flesta sade att de upplevde frustration, både hos dem själva 

men också på arbetsplatsen bland kollegorna. Informanterna hade olika tankar och 

erfarenheter kring detta. En av informanterna upplevde att de i deras arbete kunde de ge 

föräldrastöd och där spelade det inte så stor roll att barnet i magen inte var en juridisk person 

eftersom stödet från dem kunde ges oavsett, även om de inte kan öppna ett ärende på barnet 

innan födsel. De påtalade problematiken utifrån LVM och vissa informanter hade även 
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erfarenhet av barn som föddes med skador till följd av missbruk. En av informanterna 

utryckte maktlösheten kring det ofödda barnet på följande sätt: 

  

Det är som att höra skvaller, eller råka se något på Facebook. Man kan inte 

använda sig av det utan måste tänka bort skvallret. Lite så är det med ett ofött barn, 

det är en gigantisk grej som påverkar allt, men du får försöka lägga bort det som ett 

skvaller. Oerhört frustrerande. 

 

Samtliga informanter pratar om en frustration kring det faktum att barnet inte är en juridisk 

person innan födelsen. Detta återkom ofta flera gånger under intervjuerna. En informant 

uttryckte sig på följande vis när vi frågade hur personen upplevde att arbeta utifrån gällande 

lagstiftning när det kommer till graviditet och missbruk: 

  

Jag förstår ju lagstiftningen på ett sätt för barnet är ju inte en juridisk person. Så jag 

förstår att det inte går att ha insatser kring någon som inte är en det. Men som 

privatperson är det ju anskrämligt. Så jag vet inte vad jag ska svara på det för det är 

inte helt enkelt. 

 

En annan informant berättade följande: 

 

Jag ska vara helt ärligt och säga att jag tänker inte på fostret. För om jag skulle jobba 

här och tänka på allt hemskt jag skulle se så skulle jag dö. Det funkar inte så, då är 

man utbränd efter sex månader, vilket många också blir. Man får göra vad man kan, 

mer går inte. 

 

Informanterna kan se både bra och mindre bra sidor i att arbeta med dagens lagstiftning, det 

vill säga SoL och LVM. Samtliga har, som sagt, uttryckt att de har handlingsutrymme nog att 

följa lagstiftningen, men hur de upplever att arbeta utifrån den har uttryckts på olika sätt. De 

upplevelser som framkom vid intervjuerna är i helhet att de tycker att lagarna är bra utifrån 

ett vuxenperspektiv, men att de brister utifrån ett barnperspektiv och då främst för ofödda 

barn. Ett problem i arbetet som några av informanterna tog upp är det faktum att 

socialarbetarna inte kommer i kontakt med alla i målgruppen. Några av informanterna 

berättar om händelser där klienterna har dolt graviditeterna till efter förlossningen eller 

väldigt långt in i graviditeten. Det blir så klart ett problem eftersom socialarbetarna inte kan 

erbjuda stöttning och hjälp i dessa situationer. Ett par informanter tog också upp de gravida 

som har ett läkemedelsberoende, och att det är svårare att komma i kontakt med dessa 

eftersom de får sin drog utskriven av läkare. Några av informanterna påtalade att det kan vara 

svårt att hitta de som inte MVC märker har problem med missbruk, för att många har 

“ordnade liv” trots missbruk eller beroende och att de inte är den stereotypa missbrukaren vi 

ser i “nere i centrum” som en informant uttryckte det. En informant berättar om en kvinna 

som var i ett mycket djupt missbruk men ingen märkte det förrän en tid efter att barnet var 

fött och man upptäckte FAS hos barnet. Missbruket var så väl dolt att ingen märkte att hon 

var mycket påverkad av alkohol. Till skillnad från de andra informanterna menade därför en 

informant att om de kommer i kontakt med de gravida kan de skydda barnet. Men att 
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problemet ligger i att informanterna inte kommer i kontakt med de gravida eftersom dem är 

rädda för vad som ska hända om de tar kontakt med socialtjänsten.  

 

6.1.4 Barnperspektivet och barnkonventionen 

Flera informanter hade tankar kring det faktum att fostret erkänns i vissa sammanhang, men 

inte inom lagstiftningen för missbruk. I förhållande till ofödda barn beskriver samtliga 

informanter att det inte finns något barnperspektiv alls och en av dem uttrycker sig följande: 

 

 Egentligen tycker jag inte att det finns ett barnperspektiv i beaktande så som man 

hade önskat. Det är ju en gammal lag och det behöver uppdateras. SoL är i sig 

gammal, så det borde förbättras, framför allt för att barnperspektivet ska få större 

plats. 

 

En annan informant beskriver följande: 

 

Det stödet som vi har är ju riktat till personerna. Vi har ju barnperspektivet - att det 

gynnar barnen om föräldrarna får stöd att kunna bli mer självständiga och kunna ta 

hand om sig själva och på så sätt kunna ta hand om sina barn. Så stödet är ju inte till 

barnen utan riktat till föräldrarna. 

 

När det pratas om barnets bästa under intervjuerna kopplar flera av informanterna detta till 

föräldraansvaret och att en prioritet är att barnet ska kunna ha en kontakt med föräldrarna, 

även om det blir på föräldrarnas villkor efter förmåga och att föräldrarna då måste få det stöd 

som de behöver för att kunna ha en bra kontakt med barnet.  

 

Gällande barnkonventionen och informanternas arbete ansåg alla informanter att lagarna som 

de ser ut idag inte lever upp till de artiklar som finns med i barnkonventionen så länge barnet 

inte är fött. En informant uppgav att hen inte tyckte att barnkonventionen följs idag utifrån 

missbruk och att det därför skulle behövas en strängare lagstiftning.  

 

Jag tycker ju inte att vi lever upp till detta idag, just för att det ofödda barnet inte är en 

juridisk person. För när barnet föds och har utsatts för droger så ger ju det ett helt 

annat liv än om det hade skyddats under tiden i magen[...] Utsätts jag för det ger det 

mig sämre förutsättningar i livet. Så då kommer vi in på det också, att har jag en dålig 

start redan där så har jag ju sämre förutsättningar i livet än andra i de andra delarna. 

 

Är barnet fött upplevde ungefär hälften av informanterna att barnkonventionen följs, men 

uttryckte ändå att det finns ett visst utrymme för att tolka artiklarna i barnkonventionen. En 

informant uttryckte en särskild tveksamhet till om vi idag lever upp till artikel 24 (se bilaga 

2), eftersom de barn som utsatts för droger under tiden i magen föds med ett beroende och får 

kämpa med det efter födseln och då kan behöva läkarvård och avgiftning. Flera av 

informanterna uppgav att de tycker att barnkonventionen är viktig och att den ibland tolkas 

för bokstavligt. En informant hänvisade då till “rätten till liv” och att det i sig är väldigt 

basalt; att man överlever helt enkelt.  
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Informanterna hade varierande åsikter kring hur de trodde arbetet skulle förändras om 

barnkonventionen blev lag. Några trodde inte att det skulle bli stor skillnad eftersom de redan 

upplevde att den följs. Andra trodde att det skulle innebära många skillnader och en del 

uttryckte att de inte trodde att det skulle utgöra någon skillnad för de ofödda barnen men för 

de födda. En informant uttryckte sig följande om barnkonventionen som lag: 

  

Märkligt nog, i det här välutvecklade landet, med bra barnomsorg och allt så är det ändå 

så att på nåt sätt. Varje barn ska skyddas mot droger, ja vi måste lagstifta om det för att 

få in det. 

 

  

6.1.5 Kvinnans självbestämmande vid missbruk 

Något som kom upp under intervjuerna är kvinnans roll. Informanterna berättar att graviditet 

handlar om en gravid person och den är denna person som lagarna riktar sig till och insatser 

beviljas eller tvångsåtgärder appliceras. Under en graviditet finns det en individ som inte 

finns i juridisk mening. Alltså två personer i samma kroppshydda. Detta skapar ett dilemma - 

vems rättigheter är störst? När barnet är fött så förändras också situationen, då barnet blir en 

juridisk person. Vid missbruk hos vuxna är självbestämmandet stort och man tacka nej till 

insatser så länge inte LVM behöver användas. Men hur informanterna ser på att arbeta 

utifrån dessa lagar ger olika reaktioner och tankar om bland annat hjälpbehov: 

  

Vanligast är att de tar kontakt själva. Ringer eller kommer hit och säger att de behöver 

hjälp. Det är inte alltid de vet vad de behöver hjälp med men de klarar inte på egen 

hand att bryta sitt missbruk. 

  

Då kvinnan inte samtycker till insatser kan inte informanterna göra något så länge personen 

inte är aktuell för ett LVM. I dessa situationer nämner en informant att det borde vara lite 

hårdare, att det fanns mer att göra för dem.  

 

6.2 Författningsförslaget  

6.2.1 Ett vidgat handlingsutrymme  

Informanterna frågades om de trodde att deras handlingsutrymme skulle ändras om lagen 

ändras enligt författningsförslaget från 2009. På den frågan var alla informanter överens. 

Deras handlingsutrymme skulle på flera sätt ändras om LVM ändrades och informanterna är 

överens om att det hade känts tryggt att ha lagstöd i dessa situationer. En del uttryckte även 

att man efter en sådan ändring kunde gå in mer “offensivt” och sätta in insatser snabbare. En 

informant uttrycker att även om det hade vart skönt att ha lagförslaget att luta sig mot tror 

personen inte att det hade lett till fler tvångsingripanden eftersom de fortfarande hade velat 

jobba motiverande som utgångspunkt. En lagändring hade även hjälp till att korta ner 

utredningstiden och minska stress och ångest menar informanten som uttrycker sig följande: 

  

Det hade gått snabbare, minskat stress och ångest. Just det här att bygga upp det 

för ett LVM tar lång tid och en graviditet är kort, 9 månader är kort. Vi kanske 

får veta efter 2 månader, sedan tar utredning 3 månader, då har det redan gått 5 
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månader och risken är jättestor att fostret redan är skadat. Det hade kortat ner den 

här tiden och vi hade kunnat fånga upp och undvikit skada på barn och mamma. 
  

En av informanterna menar att man med en sådan lag hade haft lättare att fånga upp fler 

kvinnor eftersom missbruket kan variera. Det kan handla om allt från några enstaka glas vin 

till ett grövre missbruk med både alkohol och narkotika och med en ändrad lagstiftning hade 

man kunnat hjälpa fler kvinnor och barn och man hade kunnat ge vård på ett annat sätt menar 

informanten. 

 

6.2.2 Svårigheter gällande författningsförslaget 

Överlag är informanterna överens om att de kan förstå de farhågor som fanns som ledde till 

att författningsförslaget inte antogs, men att dessa inte skulle vara så stora att lagen inte 

skulle uppfylla sitt syfte. Angående oron för rättssäkerheten gör socialarbetare alltid 

helhetsbedömningar, så informanterna ser inget som skulle hindra dem från att kunna göra 

bedömningar kring graviditet och missbruk om det skulle vara deras arbetsuppgift. En av 

informanterna tyckte att farhågorna med lagen endast lät som dåliga ursäkter och uttryckte 

sig på följande sätt: 

  

Alltså egentligen så tänker jag att så att LVM ser ut nu så är det inget som 

säger hur stor gräns är risk. Utan det är ju något som man ser utifrån 

personens hälsa [...] och det är väl alltid svårt att kunna säga just när det 

kommer till kvantitet. Utan där får man verkligen gå från person till person 

och se vilket preparat det handlar om också eftersom vissa preparat är 

betydligt mer skadliga än andra. Och jag har ju väldigt svårt att tro att 

personer skulle undvika MVC för att den här lagen skulle finnas. Jag tycker 

det här mer låter som en ursäkt egentligen faktiskt. 

  

En annan informant menar att individuella bedömningar görs nu också och ser inte problemet 

i att det inte finns någon tydlig gräns på hur mycket alkohol eller narkotika som skadar ett 

barn i magen. En av informanterna menar att med all vetenskap som finns idag om vad 

alkohol och droger gör med ett ofött barn borde författningsförslaget inte vara svårt att 

genomföra för dem i praktiken. Informanten utrycker sig följande: 

  

Man har ju belägg för idag alltså hur små nivåer av alkohol eller droger som 

faktiskt påverkar barnet, så att jag tycker ju inte att det borde vara svårt 

egentligen att införa en sådan lagstiftning. 

  

6.2.3 Förändring för barnet 

Under intervjuerna är informanterna noga med att poängtera att i dagens lagstiftning är ett 

ofött barn inte en juridisk person förrän det befinner sig utanför mammans kropp vilket gör 

att i grund och botten kan inte socialarbetarna göra något för ett ofött barn. Ett 

barnperspektiv angående ett ofött barn existerar inte och eftersom informanterna med dagens 

lagstiftning inte kan ta hänsyn till det ofödda barnet alls är alla överens om att en lagändring 

hade påverkat barnperspektivet. Hade författningsförslaget trätt i kraft hade man lättare 
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kunnat sätta in vård för både mamman och barnet menar en informant. Vilket hade lett till ett 

ändrat barnperspektiv angående det ofödda barnet eftersom det då hade gått att ta hänsyn till 

barnet innan det fötts och sätta in insatser för att ge barnet skydd. 

  

6.2.4 Kvinnans självbestämmande i förhållande till författningsförslaget 

Om LVM ändras enligt författningsförslag hade barnet fått större fokus och det hade inte 

längre varit upp till kvinnan att avgöra om hon fick utsätta sitt ofödda barn för droger eller 

inte. En av våra informanter tycker att det hade varit önskvärt att även kvinnan står med i 

författningsförslaget. Att det framgår i lagen att man kan omhänderta mamman för att hjälpa 

henne att skydda sitt barn eftersom det senare kan uppstå stort lidande för mamman när hon 

kanske förstår vilka skador det egna missbruket har orsakat sitt barn. Några av informanterna 

tar upp att en lagändring likt den från författningsförslaget 2009 kanske rent av skulle kunna 

vara till hjälp för dessa kvinnor och uttrycker sig följande: 

 

Har man ett barn i magen men fortfarande har svårt att kunna avstå från 

missbruket så kanske detta skulle vara en jättebra sak att kunna tillgå för dem 

också just för att de vet att de inte har möjlighet att kunna missbruka under sin 

graviditet just för att det finns den här lagen och det är så som det ser ut. Så jag 

tror nog att många faktiskt skulle kunna få en trygghet i att det här skulle finnas. 

 

Sammanfattning 

Samtliga informanter uppgav att de hade handlingsutrymme nog att följa de lagar och 

riktlinjer som finns idag. Både i arbetet generellt och när det kommer till gravida kvinnor med 

missbruksproblematik. Informanterna uppger att det inte finns några specifika metoder eller 

behandlingar när det kommer till målgruppen men att de agerar annorlunda när det handlar 

om en gravid kvinna. Att de då gör det lilla extra och sätter in extra resurser för att försöka 

motivera kvinnan till vård. En informant berättar om hur de kan “trixa” med kriterierna i 

LVM för att kunna skydda barnet, och den gravida. Trots att samtliga är överens om att de har 

handlingsutrymme att följa dagens riktlinjer är alla överens om att det hade varit bra med en 

lagändring. Detta eftersom varken lag eller riktlinjer idag ger ett fullgott skydd för ett ofött 

barn, något samtliga informanter uttrycker som frustrerande och att det är svårt att bortse från 

det kommande barnet i magen. Informanterna uttrycker att dagens lagstiftning är bra utifrån 

ett vuxenperspektiv men att den brister utifrån barnets perspektiv. Främst för ofödda barn men 

även födda barn och de ser därför ett behov av en lagändring. Samtliga informanter är överens 

om att barnkonventionen inte följs för ofödda barn. 
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7. ANALYS 
 

Resultatet analyseras utifrån den teoretiska utgångspunkten makt och maktlöshet, 

handlingsutrymme, tidigare forskning samt socialtjänstens lagar och riktlinjer. Vi kommer att 

dela in analysen i delarna: handlingsutrymme till att följa gällande lagar och riktlinjer och 

makt och maktlöshet i förhållande till lagar och riktlinjer. Under första delen finns 

underrubrikerna: otillräckligt handlingsutrymme i förhållande till fostret samt 

handlingsutrymme att tolka lagen. Under andra delen finns rubrikerna: maktlöshet samt vad 

en lagändring skulle innebära.  

  

7.1 Handlingsutrymme till att följa gällande lagar och riktlinjer 

Angående handlingsutrymme uppgav samtliga informanter att de kände att de hade 

tillräckligt med handlingsutrymme för att följa de riktlinjer socialtjänsten arbetar utifrån idag. 

Svensson et al. (2008) beskriver begreppet handlingsutrymme som möjlighet att välja hur 

man ska agera utifrån ett utrymme som ens organisations uppdrag sätter samt att ha 

kompetens nog att göra rimliga och meningsfulla val. Handlingsutrymme är möjligheten att 

agera mellan de lagar och regler som finns (Svensson et al. 2008).  En av informanterna 

menar att de har flera resurser att tillgå och att de är särskilt benägna att bevilja dessa när det 

kommer till graviditet. En annan informant är inne på samma spår och uppger att när det 

handlar om graviditet sätter man in de resurser man kan för att försöka motivera kvinnan till 

att frivilligt motta vård. Samtliga informanter uppgav att de agerar annorlunda om de får reda 

på att en person är gravid, dock i olika utsträckning. Då arbetar de extra mycket för att 

motivera den gravida till behandling och stöd. De flesta berättade att de erbjuder alla insatser 

de kan för att motivera och uppger att de i dessa lägen har handlingsutrymme att välja att 

bortprioritera andra saker för en stund för att lägga allt fokus på den gravida kvinnan. Ett par 

av informanterna uppgav att de inte agerar speciellt annorlunda och hänvisar detta till att de 

inte kan ta hänsyn till barnet förrän det är fött. Det handlingsutrymme socialarbetarna har är i 

deras arbete reglerat, och tillåter att de följer de lagar och riktlinjer som finns. 

 

7.1.1 Otillräckligt handlingsutrymme i förhållande till fostret 

Även om alla informanter var överens om att de idag har handlingsutrymme att arbeta utifrån 

dagens riktlinjer är alla även överens om att deras handlingsutrymme hade ändrats vid en 

lagändring och att det hade känts skönt att kunna hjälpa fostret med hjälp av lagstöd. 

Informanterna uttrycker det som att eftersom fostret idag enligt lag inte är en juridisk person 

har de handlingsutrymme att följa de riktlinjer som finns idag. Hade de ofödda barnen varit 

juridiska personer menar informanterna att de inte hade haft möjlighet att ge dem skydd 

utifrån gällande lagstiftning. Informanterna är något delade i om de upplever att de har 

handlingsutrymme nog att följa barnkonventionen idag. Vissa tycker inte att den följs idag 

baserat på lagar och riktlinjer och andra tycker att de gör det men att det samtidigt är med viss 

tolkning. Alla informanter är överens om att barnkonventionen inte följs när det kommer till 

ofödda barn.   
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7.1.2 Handlingsutrymme att tolka lagen 

Hur upplever socialarbetare sitt arbete med gravida kvinnor med missbruksproblematik i 

förhållande till gällande lagstiftning och riktlinjer, barnets bästa och barnkonventionen?  

Även om alla informanterna uppger att har handlingsutrymme nog att följa socialtjänstens 

riktlinjer vid en graviditet uttrycker samtliga informanter även att det är svårt att förhålla sig 

till enbart den vuxna i dessa tillfällen. Eftersom barnet i magen inte är en juridisk person är 

det endast den vuxna personen informanterna kan arbeta utifrån och som nämnts ovan 

uttrycker samtliga informanter frustration kring detta. Svensson et al. (2008) menar att lagar 

och regler skapar förutsättningar för socialarbetarens handlingsutrymme. Antingen följer man 

dessa eller så försöker man förändra de lagar och regler som finns. Att ha handlingsutrymme i 

sitt arbete menar Svensson et al. (2008) innebär att ta ansvar och ställning. Därför har man 

fyra möjligheter när man ställs inför ett dilemma. Det ena alternativet handlar om att följa de 

lagar och regler som finns, vilket några av informanterna uttrycker att de gör. De menar att 

man får förhålla sig till det man kan förhålla sig till och att det inte är mycket man kan göra 

när kvinnan inte samtycker till insatser.  

 

Ett annat av de fyra alternativen socialarbetaren kan använda sig av är att kringgå problemet 

och finna en egen lösning vid sidan av reglerna (Svensson et al. 2008). Detta kan kopplas till 

det en av informanterna berättade om att på informantens arbetsplats hade de tolkat 

lagstiftningen för att kunna skydda det ofödda barnet. Informanten berättar att de fått igenom 

beslut om LVM genom att motivera ansökan om LVM med att kvinnan troligtvis kommer 

lida skada den dagen barnet föds, hon blir fri från sitt missbruk och inser vilka skador hon 

åsamkat barnet. Informanten menade på att de kan åberopa den psykiska skada som kan 

uppstå. Informanten berättade att lagen är fyrkantig men att de har handlingsutrymme att 

”trixa” till den.  Detta är också något Reitan (2012) har uppmärksammat andra gör i samma 

situation för att skydda både mamman och barnet. Det håller inte alltid för ett LVM men 

ibland. Att motivera på detta vis skapar en likhet till den norska lagens skyddsfaktor. Det 

socialarbetarna då motiverar LVM med i likhet till vad vår informant beskrev, är att kvinnan 

vid ett senare tillfälle kan må psykiskt dåligt över de skador hon ådrog barnet under 

graviditeten, eller om barnet skulle födas för tidigt med anledning av missbruket. Reitan 

(2012) är dock osäker på om detta argument skulle hålla vid ett överklagande och att det kan 

diskuteras om det är okej att kringgå lagen på ett sådant sätt. Men som skrivet ovan har man 

som socialarbetare möjlighet att genom sitt handlingsutrymme välja att följa de lagar och 

regler som finns eller kringgå problemet och hitta en egen lösning. Vilket socialarbetaren i 

fallet ovan gjorde för att ta makt i en annars relativt maktlös situation.  

 

7.2 Makt och maktlöshet i förhållande till lagar och riktlinjer 

Vi fann det intressant att vi inte återfann ordet “makt” eller ”maktlöshet” i någon intervju. 

Ändå handlar intervjuerna om makt i olika former. Maktlöshet uttrycks i alla intervjuer på 

varierande vis vilket en stor del av resultatet visar.  

 

Det handlingsutrymme socialarbetarna har, med möjlighet att tolka lagar innebär att de 

besitter stor makt övers sina klienter. Det är socialarbetarna som fattar besluten, och i 
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besluten ligger makten över situationen, vilket våra informanter även uttryckt (Svensson et al. 

2008). Dock påtalar våra informanter frustration över att inte kunna göra något för det ofödda 

barnet, vilket sätter socialarbetarna i en maktlös situation.  

 

7.2.1 Maktlöshet 

Inom socialt arbete är det socialarbetaren som sitter på största delen av makten då 

socialarbetaren har makten att fatta beslut gällande klienten, ibland mot klientens vilja (Swärd 

& Starrin 2013). Dock uttrycker samtliga informanter att de känner maktlöshet i förhållande 

till det ofödda barnet. En av informanterna säger att om den gravida kvinnan i fråga inte 

samtycker till behandling finns det inget de kan göra för det ofödda barnet. Detta är något 

Swärd & Starrin (2013) tar upp, som menar att även om maktbalansen är ojämlik är inte 

klienten i fråga maktlös, med tanke på att klienten kan välja att inte ta emot hjälp från 

socialarbetaren. I detta sammanhang menar dock Trulsson (2003) att drogens makt över den 

gravida kvinnan kan vara så stor att hon blir maktlös inför den. Och just därför menar Siljan 

(2015) att kvinnan ofta behöver hjälp för att komma till insikt om att sluta använda droger för 

att skydda barnet. Maktlöshet i denna studie är något som uttrycks både på kvinnans vägnar 

men även för informanterna själva i förhållande till det ofödda barnets skyddsbehov. Och om 

det då är rätt att kringgå lagen för att ta makt över situationen är något som kan diskuteras 

menar Reitan (2012).  

 

Maktlösheten och otillräckligheten som ges uttryck för i dessa situationer kopplas alltså ihop 

med både den gravida och det ofödda barnet. Kvinnans situation är utsatt i sin helhet i och 

med missbruket, stigmatiserad i och med graviditeten och alla påtalar att deras upplevelse är 

att ingen kvinna vill skada sitt barn, men att missbruket har stor makt över dem. Flera belyser 

insikten kvinnan får när hon får veta att barnet skadades på grund av hennes missbruk, och att 

det är ett problem som de med dagens lagstiftning inte kan förhindra på ett sätt de önskar. 

Eftersom ofödda barn beaktas i vissa situationer och lagar (se kapitel 2) blir det en svår 

situation att förhålla sig till än om barnet alltid eller aldrig sågs som en person innan födsel. 

De ska också i hela deras arbete ha ett starkt barnperspektiv med barns bästa i främsta 

rummet (ibid.). Då socialarbetarna har vetskap om riskerna för de ofödda barnen samt att de 

vet svårigheterna som kan följa barnen hela livet gör det ännu svårare. Helheten och 

svårigheten i situationen syns bättre när alla dessa delar av socialarbetarnas kunskap och 

arbete belyses. 

 

7.2.2 Vad en lagändring skulle innebära  

Vad är socialarbetares åsikter gällande författningsförslaget som presenterades år 2009 och 

hur tror de att deras arbete skulle ha förändrats om lagen hade trätt i kraft? Det är ett enhetligt 

svar från våra informanter, även om ingen helt och hållet vet hur en sådan lag hade påverkat 

det faktiska arbetet, domarna, de gravida eller framför allt barnen i realiteten så vill samtliga 

ha en förändring i LVM. Två av informanterna påtalar att de ibland tittar avundsjukt på Norge 

som faktiskt har en sådan lag sedan 20 år tillbaka. I Norge finner vi att fler får hjälp tidigare i 

sina graviditeter (Wiig & Myrholt 2012). Det är något som ett par av våra informanter också 

tar upp, att de önskar att hela processen för LVM skulle reduceras för att på så vis kunna 
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minska på skadorna på fostret då utredningarna ofta tar lång tid. Det är också något som de 

tror skulle ske om vi fick en liknande lag som den som var uppe till förslag. Eftersom det har 

visat sig att LVM idag på flera håll används för att indirekt skydda ofödda barn så skulle en 

lagändring kanske inte vara ett så stort kliv. Det är trots allt något som ändå funnits i 

diskursen sedan 1980-talet (SOU 1987:11). Samtliga informanter välkomnar en eventuell 

lagändring av LVM för att ha möjlighet att skydda fostret. Alla informanter uttrycker att det 

är svårt att “låtsas” att barnet inte finns, speciellt eftersom de ibland får följa dem efter 

födseln. Flera av informanterna påtalar att det vid en lagändring skulle behöva förtydligas vid 

vilken grad av missbruk som det nya kriteriet skulle gälla. Detta för att gränsen idag för LVM 

är alltför hög för ett foster. Detta är på samma linje som Socialstyrelsen är inne på. 

Socialstyrelsen (2015) skriver att konsumtion av till exempel alkohol vid vanliga ofarliga 

mängder kan vid en graviditet innebära riskbruk eller missbruk. Även fast det inte finns något 

specifikt gränsvärde för detta så rekommenderar Socialstyrelsen (2007, 2015) till nolltolerans 

under graviditet. Att detta icke upptäckta gränsvärde skulle utgöra något hinder håller inte alla 

informanter med om. De menar att det får bli en bedömning från deras sida om en lagändring 

skulle ske och att de redan i dagsläget gör bedömningar på liknande sätt gällande LVM lagen. 

Därför ser de inget större problem i att behöva göra en bedömning vad gäller missbruk under 

graviditet. En av informanterna menar även att man idag vet hur allvarligt skadad ett barn kan 

bli av att utsättas för alkohol eller narkotika under graviditeten och därför borde inte en 

tvångslag till skydd för barnet vara svår att införa. 

 

 

Sammanfattning  

Samtliga informanter menar att de utifrån deras handlingsutrymme har möjlighet att följa de 

lagar och riktlinjer som finns idag. Detta samtidigt som det framkommer att de känner sig 

maktlösa i situationer där det handlar om missbruk och graviditet där kvinnan inte samtycker 

till frivilliga insatser. De riktlinjer som finns kring ämnet gäller födda barn som utsätts för 

missbruk. För att ta makt över en maktlös situation kan socialarbetaren använda sig av sitt 

handlingsutrymme, något som både en informant och Reitan (2012) påtalar att man i dessa 

situationer kan göra genom att kringgå lagen. På det sätten kan man ändå använda LVM för 

att skydda barnet. Att införa en lagändring skulle därför kanske inte innebära stora 

förändringar, dock skulle kriteriet för att omhänderta en gravid kvinna behöva sänkas i 

förhållande till kriterierna som finns idag. Detta påtalar samtliga informanter då kriterierna för 

LVM idag är mycket höga och barnen skulle därför hinna ta stor skada innan ett ingripande 

kan ske.  
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8. DISKUSSION 

 

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur socialarbetare upplever arbetet med gravida 

kvinnor med missbruksproblematik samt hur de uppfattar skyddet för ett foster utifrån 

gällande svensk lagstiftning och socialtjänstens riktlinjer samt barnkonventionen. Studien 

syftar även till att undersöka socialarbetarnas åsikter kring det författningsförslag som 

presenterades 2009 och hur de tror att deras arbete hade förändrats om lagen trätt i 

kraft.  Syftet besvarades genom intervjuer med åtta yrkesverksamma socialarbetare som 

arbetar på socialtjänsten i sex kommuner i Sverige.  

 

Resultatet visar att bland de socialarbetare som deltog i studien upplever alla att skyddet för 

ett foster i Sverige idag är otillräckligt. Detta skapar frustration eftersom LVM inte ger någon 

form av stöd eller skydd för barnet innan barnet fötts så länge inte kvinnan samtycker till 

insatser. Genom sitt handlingsutrymme kan socialarbetarna dock kringgå lagen eller på andra 

sätt motivera kvinnan till vård för att skydda fostret.  Resultatet stärks av den rapport 

Socialstyrelsen utgav 2007, där man kommer fram till att det finns för lite forskning samt 

stöd för denna målgrupp i Sverige.  Det är i skrivande stund 10 år sedan rapporten gavs ut och 

det är beklagligt att det ännu inte har gjorts mer i denna fråga. I de nya riktlinjer som kom i 

december 2017 finns ännu inga specifika riktlinjer för gravida med missbruksproblematik. Ett 

förslag om att ändra LVM har flera gånger varit på tal men varje gång har lagförslaget fått 

avslag på grund av de farhågor som tidigare i studien beskrivits. I likhet med en av 

informanterna funderar vi kring om dessa farhågor endast är dåliga ursäkter, eftersom man i 

Norge har ett kvitto på vad en sådan lag skulle medföra. Vi har inga svar på vad en lag 

liknande Norges skulle innebära i realiteten, dock kan tyckas att det är konstigt att inte fler 

utredningar och ställningstaganden tagits i detta ämne. Då det på flera sätt visas att det saknas 

skydd kring gruppen. Enligt norsk statistik finns det dokumenterat både positiva och negativa 

sidor av lagstiftningen och därför borde det vara en bra utgångspunkt för att undersöka detta. 

Viss Norsk statistik har visat att tvångsvård för gravida kvinnor med missbruksproblematik 

har gett positiva resultat både för barnet och mamman (Borgestadklinikken 2015). Detta i 

form av bättre hälsa för barnet samt stöd för mamman som lett till att fler fått behålla 

vårdnaden för barnet. Dock finns dilemmat att kvinnan kan känna sig mindre värd än barnet 

samt risken att hon gör abort för att slippa tvångsvården (Borgestadklinikken 2015; 

Söderström & Skolbekken 2012). Dessa konstaterade positiva och negativa sidor vid lagen 

borde därför tas i beaktande vid en eventuell lagändring i Sverige. Dock krävs en djupare 

undersökning av resultat från Norge göras för att resultaten skall kunna generaliseras. Gör 

man det borde Norska resultat vara till hjälp för att ta ställning till om lagen borde införas i 

Sverige eller ej.  

 

Eftersom fostret inte är en juridisk person omfattas det inte av några rättigheter innan 

födelsen. Samtliga informanter påtalar frustrationen de känner kring att inte kunna ge det 

ofödda fostret tillräckligt skydd innan födsel och som nämnts ovan berättar en informant att 
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de kringgått lagen för att kunna skydda barnet. Eller på andra sätt använda sitt 

handlingsutrymme för att försöka att skydda fostret genom att motivera kvinnan till vård. När 

socialarbetarnas frustration resulterar i att man agerar olika inom sitt handlingsutrymme och 

tolkar och trixar med lagen kan man diskutera vad som händer med rättssäkerheten för 

kvinnan, något som det i författningsförslaget görs men då kring en eventuell lagändring. En 

av våra informanter nämner att LVM lagen i sig är en bedömningslag, därför skulle det inte 

göra stor skillnad att införa ett bedömningskriterium även för fostret. Att man menar att det 

inte finns någon tydlig gräns för hur mycket alkohol och/eller narkotika som skadar barnet är 

ett dåligt argument då vetskapen om att barnet överhuvudtaget skadas borde vara vetskap nog 

om att låta det skyddas.  

 

Tvångslagstiftningen var en sak som vi i vår förförståelse kopplade ihop med paternalism. 

Vad vi fann var att ingen av informanterna uttryckte direkt några paternalistiska åsikter eller 

tankar utan var empatiska och uppfattades av oss känna med dessa kvinnor och delade 

känslan av maktlöshet med dem. Frustrationen fanns där, men inte på ett nedlåtande sätt. 

Dock kan det tänkas att vi fått andra åsikter angående känslan om makt och maktlöshet om vi 

intervjuat kvinnor som utsatts för tvångslagstiftningen under graviditet. Detta med tanke på 

att det som socialarbetare ibland kan vara svårt att se hur man själv utövar makt och hur den 

uppfattas av de som utsätts för den.  

 

8.2 Avslutande kommentar 

Av samtliga informanter som deltagit i studien framgår det tydligt att upplevelsen av att 

arbeta med gravida med missbruksproblematik är frustrerande så länge inte kvinnan 

samtycker till insatser. Detta eftersom informanterna anser att fostret inte får tillräckligt 

skydd i svensk lagstiftning, vilket alla informanter överens om. Rapport från Socialstyrelsen 

visar även den att det finns för lite kunskap kring denna målgrupp samt för lite stöd i 

dagsläget (Socialstyrelsen 2007). Informanterna påtalar att de dem kan göra för att skydda 

barnet är att använda sitt handlingsutrymme för att kringgå lagen för att skydda fostret. Eller 

på andra sätt arbeta med frivilliga insatser för att försöka motivera kvinnan. Men de har inte 

lagstöd för att vårda kvinnan till fördel för fostret. Det kan därför tyckas konstigt att det 

fortfarande inte skett någon ändring i lagen till fördel för denna målgrupp då vårt grannland 

Norge har resultat på vad deras lagstiftning lett till. För att kunna generalisera resultat från 

Norge krävs dock en djupare inblick i deras erfarenhet av arbete med målgruppen än vad vi 

kunnat göra i denna studie.  

 

8.3 Metoddiskussion  

8.3.1 Val av metod samt informanter 

För att inhämta data till studien valdes en kvalitativ metod vilket vi i efterhand anser vara rätt 

metod för att besvara studiens syfte. Vi menar att den kvalitativa metoden är bäst anpassad 

till studiens syfte då det var just erfarenheter och upplevelser vi sökte hos informanterna. 

Vilket är lättare att komma åt med en kvalitativ metod (Jacobsen 2012; Kvale å Brinkman 

2009). Informanterna anses ha varit relevanta för studien och kunnat bidra med användbar 

information. Dock hade en av informanterna inte haft någon klient som varit gravid och haft 
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missbruksproblematik. Hade personen haft detta kan det tänkas att personen lämnat mer 

relevant data till vår studie. Dock kunde personen bidra med relevant information ändå 

eftersom personen hade bra kunskap om lagstiftningen denne jobbade utifrån och försökte då 

sätta sig in i hur situationen angående en gravid kvinna med missbruksproblematik skulle 

vara. Hade personen haft erfarenhet av detta kan det tänkas att personen lämnat ännu mer 

konkreta upplevelser för hur personen faktiskt hade känt. 

 

8.3.2 Val av teori och begrepp 

Materialet analyserades utifrån maktteori samt begreppet handlingsutrymme. Vi valde också 

att analysera materialet utifrån de lagar och riktlinjer som finns samt barnkonventionen. 

Valet av begrepp har ändrats under studiens gång och beslutet att använda ovanstående 

teorier och begrepp gjordes efter att materialet från intervjuerna sammanställts och kodats. 

Detta för att ge arbetet en bra chans till utveckling. Det var först då vi kunde se vilka teorier 

och begrepp som bäst kunde bidra till att analysera materialet. I början av studien var tanken 

att eventuellt analysera resultatet utifrån genusteori. Efter att resultatet sammanställts ansågs 

dock att genusteori hade passat bättre om vi hade intervjuat målgruppen gravida kvinnor med 

missbruksproblematik. Eftersom resultatet handlar om yrkesverksammas upplevelser 

angående ämnet passade det därför bättre att analysera teorin utifrån makt, maktlöshet och 

handlingsutrymme. Genom att analysera informanternas svar i förhållande till teori och 

begrepp kunde vi få bredare förståelse för vilka maktpositioner som kan uppstå mellan klient 

och socialarbetare. Att även analysera resultaten utifrån begreppet handlingsutrymme gav oss 

en inblick i hur informanterna använde sitt handlingsutrymme på olika sätt i förhållande till 

målgruppen och samt vad som innefattar en socialarbetares handlingsutrymme. Att analysera 

resultatet utifrån lagar och riktlinjer gav perspektiv på vad informanterna ansåg att de kunde 

genomföra i sitt arbete och vad lagen faktiskt säger att de har handlingsutrymme att utföra. 

Genom analysen kunde vi se en tydlig koppling mellan makt, maktlöshet och 

handlingsutrymme. 

 

8.3.2.1 Vetenskapsteoretisk tradition 

Vi har valt att tolka vårt resultat utifrån ett hermeneutiskt inspirerat tankesätt. Detta då vi 

försökt att vara ödmjuka, lyhörda och medvetna om vår förförståelse, använda oss av öppna 

frågor under våra intervjuer och försökt hålla oss så neutrala som möjligt under studiens 

gång. Vi har tolkat materialet från varje informant tillsammans med teorier, begrepp, lagar 

och riktlinjer för att få en helhetsbild av ämnet och för att förstå informanternas svar. Detta är 

vad hermeneutiken handlar om, tolkning och förståelse mellan delar och helhet. Den syftar 

till en enhetlig förståelse i sambandet mellan delarna och den helhet de bildar tillsammans 

(Thomassen 2014). Helheten bildas när vi tolkar informanternas svar utifrån deras 

handlingsutrymme som lyfts eller begränsas av de lagar och riktlinjer som de har att förhålla 

sig till. Svaren i sig är intressanta men det är när de kopplas till den kontext och det samhälle 

som de skapades ur som det blir en intressant helhet.  
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8.3.3 Intervjusituationen 

I samtal formas samtalen av de som deltar och personerna i fråga påverkas av varandra. Detta 

kan ha gjort att våra informanter exempelvis format sina svar utifrån vad de trott att vi ville 

höra (Jacobsen 2012; Kvale å Brinkman 2009). Vi har haft detta i åtanke under våra intervjuer 

och försökt att hålla oss neutrala kring våra egna åsikter och tankar angående ämnet. Vi har 

varit noga med att inte låta våra åsikter gällande ämnet lysa igenom eftersom vi inte ville 

påverka informanternas svar. Att vi var två personer som deltog vid intervjutillfällena gjorde 

att det blev obalans i maktaspekten. Dock försökte vi undvika detta så mycket som möjligt 

genom att den ena av oss fick intervjua och den andra sitta med i bakgrunden och endast flika 

in vid behov. Vid en intervju valde två informanter att delta samtidigt vilket gjorde att 

maktbalansen mellan intervjuare och informanter blev jämlik. Denna intervju innebar att 

informanterna diskuterade mycket med varandra om erfarenheter och synpunkter. Vilket 

ledde till bra reflektioner och tankar kring ämnet. Det kan även diskuteras om informanterna 

vid detta tillfälle fick samma möjlighet att framföra sina egna åsikter. Eftersom de kan ha 

påverkats av varandra och kanske inte vågat utrycka sina egna åsikter fullt ut. En faktor som 

också kan ha påverkat samtliga informanternas svar är att de representerar sin arbetsplats och 

kan tänkas känna press från arbetsplatsen inför vilka svar de lämnar. Detta kan lett till att de 

inte uttryckt sina egna åsikter, vilket vi försökte undvika genom att hålla enskilda intervjuer så 

att informanterna hade chans att utrycka sina åsikter utan kollegors påverkan. Enligt Jacobsen 

(2012) & Kvale å Brinkman (2009) är en enskild intervju en bra utgångspunkt för att skapa 

tillit som kan resultera i öppenhet där individuella uppfattningar och åsikter kommer fram. En 

av intervjuerna skedde dock i par som nämnts ovan.  

 

Alla informanter fick ett informationsbrev mailat till sig med kort beskrivning av studiens 

ämnesområde, samt kontaktuppgifter till författarna samt handledaren. En kort beskrivning av 

ämnet mailades ut eftersom personerna då fick möjlighet att vara förberedda på vad intervjun 

skulle handla om. Valet togs dock att inte beskriva ämnet detaljerat eftersom spontana svar 

och personens egna åsikter kring ämnet var önskvärt. Detta kan ha påverkat informanternas 

svar på så vis att de kunde prata med sina kollegor innan intervjun, vilket gjorde att vi kanske 

inte fick fram endast informantens personliga åsikt. Dock kändes det som ett bra val att göra 

på detta sätt så att informanterna var förberedda inför intervjun. Vilket vi tror kan ha bidragit 

till att informanterna kan ha känt sig tryggare inför intervjun samt kunnat bidra med mer 

material till vår studie.  

 

8.3.3.1 Vinjettstudierna  

Vi använde oss av vinjettstudierna vid slutet av våra intervjuer och de bidrog till att skapa en 

form av sammanfattning av intervjuerna. Genom vinjetterna kunde informanterna berätta hur 

de kunde agera utifrån nuvarande lagstiftning och arbetsplatsens rutiner samt något om hur 

de hade önskat att de kunde agera. Resultaten från vinjettstudierna skiljde sig åt mellan 

informanterna. Vi hade förutspått en annorlunda diskussion kring vinjettstudierna än vad som 

uppstod. Att det inte blev någon större diskussion tror vi kan ha påverkats av att vi inte hade 

följdfrågor till vinjettstudierna samt att vi valde att lägga fram dessa sist i intervjun. Vilket 

gjorde att mycket information redan framkommit och att vinjettstudierna istället blev en form 

av sammanfattning på slutet av varje intervju. Skillnaden i informanternas beskrivning att 
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agera på kan kopplas både till skilda erfarenheter samt till att stödet för gravida kvinnor med 

missbruksproblematik skiljer sig åt i olika kommuner (Socialstyrelsen 2007). Olika 

kommuner har olika ledning, kulturer, rutiner och olika sätt att hantera uppkomna situationer. 

Det är många faktorer som kan påverka hanterandet av olika situationer. 

 

8.3.4 Studiens styrkor 

Vi anser att studien har styrkor då den besvarar studiens syfte och frågeställning. Att vi även 

valt informanter från flera delar av Sverige anser vi också vara en styrka då informanterna 

har olika erfarenheter, vilket stärker empirin (Socialstyrelsen 2007). Vi har dock intervjuat 

personer i mestadels små kommuner sett till befolkningsmängd, vi kanske hade fått andra 

svar om vi intervjuat personer i större kommuner eftersom chansen att komma i kontakt med 

målgruppen då kan tänkas vara större. Studien har en styrka i att den delvis bygger på 

nuvarande lagstiftning och utgår från faktiska förhållanden. 

  

8.3.5 Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång har det uppstått många nya frågor och områden vi hade velat undersöka. 

Vi valde att begränsa oss till att intervjua personer som arbetar med ämnet inom 

socialtjänsten i Sverige. Många av våra informanter har uttryckt att mödravårdscentraler 

säkerligen skulle ha mycket information kring ämnet och därför hade det varit intressant att 

även intervjua personer som arbetar på mödravårdscentraler. Det hade även varit intressant 

att intervjua yrkesverksamma i Norge för att undersöka vilka positiva och negativa sidor de 

kan se angående lagstiftningen de arbetar utifrån. Vi hade även tyckt det varit intressant att 

komma i kontakt med kvinnor i Norge som tvångsvårdats för fostrets skull och fått höra 

deras tankar och känslor kring vården i efterhand. Det hade även varit intressant att komma i 

kontakt med kvinnor i Sverige som varit gravida och haft missbruksproblematik för att 

undersöka vad de anser i frågan om vård och lagstiftning. 
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BILAGOR 

Bilaga 1- intervjuguide 

  

Bakgrundsfrågor 

  

Berätta lite om dig själv och din erfarenhet? 

 Utbildning 

 tidigare arbetsplatser 

 Arbetslivserfarenhet / hur länge inom missbruk? 

  

Arbetsplats/arbete 

  

Berätta om din arbetsplats och dina arbetsuppgifter 

 Kollegor 

 Arbetsuppgifter 

  

Hur kommer det sig att du började jobba här/med missbruk? 

 Vad är ditt bästa med ditt jobb? 

  

Beskriv hur det går till när man blir ett ärende här hos er? 

 Kontakt 

 Mottagning 

 Öppna utredning 

 När avslutas ett ärende? 

  

Beskriv hur det går till när en person blir föremål för LVM? 

 Hur går det till när en person vill ha insatser via SoL? 

 Avgiftning 

 “Behandlingshem”? 

  

Alternativt: Hur går det till när ni får ett ärende som handlar om graviditet som även är 

ett missbruksärende, eller det finns missbruk med i bilden? 

  

Lagstiftning och barnperspektiv 

  

Vi ska skriva om gravida kvinnor med missbruksproblematik utifrån ett 

barnperspektiv, vad för stöd har ni att erbjuda dessa kvinnor här hos er? 

 I kommunen? 

 Samverkan med andra kommuner? 

 Samverkan med andra instanser? BVC etc 

 Hur ser samarbetet ut med tex barnutredarna / “missbrukssidan”? 

 Kontakt (anmälan från) med kvinnorna genom tex BVC? 
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 Anhörigstöd? 

  

Hur ser du på den lagstiftning du arbetar med idag? 

 För- och nackdelar 

 LVM 

 SoL 

  

De riktlinjer som finns när det kommer till graviditet och missbruk, upplever du att du 

har handlingsutrymme att följa dem? 

 Motivera till drogfrihet - tillräckliga metoder? 

 Ge tillräcklig vård till den gravida? 

 Tillräcklig vård för barnet i magen? 

  

Upplever du att den lagstiftning som finns idag ger ett tillräckligt skydd för det ofödda 

barnet i dessa situationer? 

 LVM 

 SoL 

 Har ni diskuterat detta på arbetsplatsen? 

 Upplever du att lagen på något vis kan/bör ändras för att skydda på något annat vis än 

idag? 

  

Hur uppfyller ni socialstyrelsen riktlinjer? bvc och mvc och socialtjänsten ska motivera till 

drogfrihet - ställa fråga om detta. ge exempel 

 

  

Tvångslagstiftning? 

  

(Lämna fram papper med det kriterie som låg som lagförslag) 

  

På vilket sätt tror du att ditt arbete hade förändrats om Sveriges LVM-lagstiftning antog 

ett likadant kriterie som lades fram som förslag 2009? 

 (Frågor om skälen till att lagförslaget inte godkändes 2009?) 

  

Vad ser du för för- och nackdelar med en sådan lag? 

 ur ett barnperspektiv? 

 ur ett kvinnoperspektiv? 

 ur ett samhällsperspektiv? 

  

Barns bästa 

  

Hur stort fokus på barnperspektivet och barns bästa har du i ditt arbete? 

 På vilket sätt visar sig barnperspektivet i ert arbete och utredningar? 

 Upplever du att barnet är “synligt” i utredningarna? 
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 Hur förhåller ni er till att barnet inte är en juridisk person? 

 Hur ser den andra förälderns roll ut om han finns med i bilden? 

  

Barnkonventionen 

 

Lämna fram papper med artiklar  

När vi har läst barnkonventionen som Sverige har skrivit under så är det artiklarna 3, 6, 19, 24 

och 33 som vi tänker mest på, dessa handlar om rätten till liv utveckling och hälsa, rätten till 

bra hälsa och att inte bli utsatt för droger.  

Upplever du att den lagstiftning som finns idag lever upp till barnkonventionen? 

  

Finns det något mer du vill berätta om ditt arbete? Något du vill att vi ska veta eller ta med 

oss? 
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Bilaga 2- författningsförslag och barnkonventionen 

 

FÖRFATTNINGSFÖRSLAG 2009 

 

d) utsätter sitt ofödda barn för en påtaglig risk att födas med en skada orsakad av missbruket.  

 

För en kvinna som har beretts vård med stöd av 4§ första stycket 3. d) får vården, utöver vad 

som anges i första stycket, pågå under hela återstående graviditet och en månad efter barnets 

födelse.  

 

 

 

BARNKONVENTIONEN 

 

3. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. 

 

6. Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. 

 

19. Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller 

utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet. 

 

24. Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är 

skadliga för barns hälsa ska avskaffas. 

 

33. Varje barn har rätt att skyddas mot droger. 
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Bilaga 3- vinjettstudier 

  

Exempel 1 

Sara och Nicke är kända hos er sedan länge, båda har pågående blandmissbruk sedan flera år 

tillbaka. En dag kommer Sara och Nicke till er. Nicke säger att han vill ha hjälp att komma ur 

sitt missbruk. Sara däremot uppger att hon inte önskar någon hjälp för sitt eget missbruk. 

Under besöket framkommer det att Sara är gravid i fjärde månaden. Nicke vill sluta på grund 

av det väntade barnet och vill att Sara också ska sluta. 

Vad kan du i detta läge göra? 

  

Exempel 2 

Ni får en kontakt från mödravårdscentralen där en barnmorska har haft besök av Nadja som är 

gravid i sjätte månaden. Nadja har berättat att hon dricker varje dag sedan hon blev lämnad av 

barnets pappa för en månad sedan. Du tar kontakt med Nadja och bokar in ett möte men 

Nadja dyker inte upp. Vad kan du göra i detta läge? 
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Bilaga 4- informationsbrev 

  

Hej! 

  

Vi har avtalat en tid med dig för intervju och därför skickar vi nu lite information inför detta 

tillfälle. 

  

Vi som kommer att utföra intervjun heter Amanda Billinger och Maria Tomter Anderson. Vi 

läser sjätte terminen på socionomprogrammet vid Karlstads universitet. Under höstterminen 

2017 kommer vi att arbeta med vår c-uppsats där vi skriver om arbetet med gravida kvinnor 

med missbruksproblematik. Syftet med vår C-uppsats är att undersöka hur socialarbetare 

upplever sitt arbete med gravida kvinnor med missbruksproblematik i förhållande till gällande 

lagstiftning och riktlinjer, barnets bästa och barnkonventionen.   

  

Våra intervjuer kommer att ta omkring 1 timme och kommer med samtycke från dig att spelas 

in för att underlätta vårt arbete. Deltagandet i vår studie är frivilligt och du kan när som helst 

välja att avbryta. Det inspelade materialet kommer att transkriberas och sedan raderas. Du 

kommer att vara anonym i vårt arbete och informationen du ger oss kommer att avidentifieras. 

Vi jobbar utifrån vetenskapsrådets forskningsetiska råd för god forskningssed för att skydda 

deltagarna i studien mot olika former av skada. 

  

Vi är mycket tacksamma för att du vill medverka i vår studie. Vid frågor kan du kontakta oss 

eller vår handledare på mail eller telefon. 

  

Amanda Billinger 

xxx@gmail.com 

070-xxxxxxx 

Maria Tomter Anderson 

xxx@gmail.com 

073-xxxxxxx 

  

Handledare: Stefan Persson 

xxx@kau.se 
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