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Sammanfattning 
Syftet med studien att skapa en förståelse av vilka känslor gravida missbrukare har utifrån 

yrkesprofessionellas synvinkel. Vi vill även se vilken hjälp som erbjuds gravida missbrukare. 

Vi tar även upp olika insatser som finns för gravida missbrukare.  

Studien har fokus på fyra teman som är: missbruk, gravida missbrukare, emotioner samt 

yrkesprofessionella. Studien har en hermeneutisk ansats som vill förklara och tolka 

livsvärlden. Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi har haft semistrukturerade 

intervjuer med åtta informanter som jobbar med gravida missbrukare eller liknande.  

Resultatet visar att de yrkesprofessionella har en stor roll i gravida missbrukares liv, de mest 

utmärkande känslorna som yrkesprofessionella kunde identifiera var skam och skuld. De 

vanligaste drogerna som används av kvinnorna är cannabis, alkohol samt amfetamin. Vårt 

resultat verifieras av tidigare forskning då vi fick många liknande tema som tidigare 

diskuterats inom forskningen, men framförallt upptäckte vi något nytt, att gravida missbrukare 

har en positiv inställning till sin graviditet.  

(Nyckelord: gravida missbrukare, skuld, skam, ångest, rädsla, yrkesprofessionella) 
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1. Inledning 

Alkohol och narkotikadebatten har ökat avsevärt de senaste tio åren och kan betraktas som ett 

av Sveriges största och äldsta sociala problem. Missbruket kostar staten mycket pengar varje 

år. Statistiska undersökningar visar att missbruket har ökat och att fler omhändertaganden sker 

av pojkar men också att flickors alkoholvanor har ökat nästan till pojkarnas nivå. Den ökade 

alkoholkonsumtionen bland 25-30 åringar är oroande i ett längre perspektiv då det kan uppstå 

problem kring familjeliv såväl som fysiska/psykiska faktorer.1 Genom tiderna har missbruk 

kopplats ihop med män, det har länge varit tabu att prata om att missbruk även är ett problem 

som drabbar kvinnor. Sedan motboken avskaffades år 1955 så har man kunnat kartlägga att 

kvinnors konsumtion har stiget drastiskt då de dricker mer och allt oftare.2 

Alkoholkonsumtionen hos kvinnor har ökat och i samband med jämställdheten så är det 

många som inte kan se något problem med det ökande drickandet hos kvinnorna.3 Majoriteten 

av kvinnor med hög alkoholkonsumtion har psykisk ohälsa, traumatisk bakgrund men även en 

stressad social tillvaro. Trots deras missbruk och destruktiva droganvändning så lyckas de ofta 

hålla en prydlig fasad.4 Antalet kvinnor som omhändertas pga. fylleri har ökat från 3 % på 

1970-talet till 11 % under 2000-talet. Tillgängligheten för narkotika har även ökat under de 

senaste åren och drogerna har minskat i pris.5 

Den stigande alkoholkonsumtionen leder till att fler utvecklar ett alkoholmissbruk. Samhällets 

normer för flickors drickande har också förändrats då det inte är lika ”fult” som det ansågs 

vara förr. Drickandet har blivit mer accepterat av den ökande konsumtionen. Allvarligare 

problem uppstår om en missbrukande kvinna blir gravid. Vi tror att gravida missbrukare har 

starkare negativa känslor då de både missbrukar och bär på ett foster som kan skadas. Vi tror 

även att känslorna kan uppstå av samhällsvärderingar som dömer dessa kvinnor. Gravida 

missbrukare har ett stort ansvar för deras foster men samtidigt så har de svårt att styra sitt 

missbruk. Vi tror att de känslor som främst uppkommer är skam, skuld, rädsla och ångest.  

Craig Nakken, som är legitimerad familjeterapeut och rådgivare i missbruksfrågor, skriver om 

hur samhällsvärderingar kan vara faktorer som driver människor till missbruk. Vissa av dessa 

värderingar anser vi är viktigt för de yrkesprofessionella att ta hänsyn till i sitt arbete med 

missbrukare. Han menar att samhället förväntar sig att alla ska vara bäst, att vara medelmåttig 

                                                            
1 Larsson, G, Missbruk under graviditet – ett sätt att nå blivande föräldrar med beroende problem, 1982 s. 7 
2 http://www.beroendemedicin.nu/pages/content/kvinn_alko.asp 
3 Johansson, K & Wirberg, P, Riskbruk och missbruk, 1999 s. 34 
4 A.a. s. 32 
5 Hjelm, A, Förlossningsutfall hos en grupp kvinnor i missbruk och/eller beroende, 2004 s. 2 
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verkar vara skamligt. Detta medför en press som alla inte kan hantera.6 Att arbeta med 

missbrukare kräver stor förståelse, ödmjukhet och förmåga att se individers enskilda behov. I 

arbetet med gravida missbrukare bör man ha en större förståelse för dessa kvinnor, då dem är i 

en väldigt skör situation. 

Vårt intresse att skriva om detta ämne har sin grund i att vi anser att gravida missbrukare inte 

uppmärksammas tillräckligt samt att forskningen är begränsat i detta område. Det viktiga för 

oss i denna studie är att uppmärksamma vilka känslor gravida missbrukare kan bära på och 

hur de yrkesprofessionella kan påverka kvinnorna genom de insatser som finns runt om i 

landet.  

 

1.2. Problemformulering 

Vi vill undersöka insatserna som finns och vad som erbjuds gravida missbrukare. Är det så att 

kvinnorna påverkas av samhälles värderingar och om deras självkänsla präglas av 

omgivningens åsikter? Kan yrkesprofessionella hjälpa dem till en drogfri graviditet och ge 

kvinnorna den hjälp dem behöver för att kunna ge sitt barn en bra start i livet? 

 

1.3. Syfte 

Syftet med studien är att få en bild om vilka känslor gravida missbrukare uttrycker, så som 

detta speglas i intervjuerna vi hade med yrkesprofessionella. Ambitionen var att försöka 

intervjua gravida missbrukare till denna studie men tyvärr var det ingen som ville ställa upp 

pga. av att detta ämne är så känsligt. Anledningen till att vi har valt yrkesprofessionellas syn, 

är att de kommer kvinnorna närmast och har erfarenhet av deras livsvärld. Vi vill även se 

vilka insatser som finns och vad yrkesprofessionella kan erbjuda gravida missbrukare. 

1.3.1. Frågeställningar 

• Hur definierar de yrkesprofessionella missbruk och specifikt kvinnligt missbruk? 

• Vilka känslor finns hos gravida missbrukare? Hur ter sig känslorna?  

• Vilka insatser erbjuds gravida missbrukare för att bearbeta sin livsvärld? 

                                                            
6 Nakken, C, Jaget och missbrukaren, 1996 s. 74-75 
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1.4. Disposition 

Uppsatsen består av sju olika avsnitt där första avsnittet innefattar inledning, 

syfte/frågeställningar samt en disposition som ska kunna ge en snabb överblick på hur arbetet 

är uppdelat. Under avsnitt två kan ni läsa bakgrunden, där man som läsare får ta del av tre 

teman som är: missbruk, gravida missbrukare och yrkesprofessionella, samt om existerande 

insatser. Under avsnitt tre redovisas tidigare forskning kring de tre teman som nämnts samt ett 

nytt tema om känslor, för att få en bredare överblick över begreppen. Sedan presenteras 

metoden som använts vilket är hermeneutiken i avsnitt fyra, där vi även redovisar urvalet, 

etiska överväganden samt tillvägagångssätt. I avsnitt fem framförs tre olika teorier som vi 

ansåg passa ihop med ämnet samt avsnitt om olika negativa känslor som vi tror gravida 

missbrukare bär på. Sedan kommer resultatet som blir avsnitt sex där vi redovisar våra 

intervjuer och den information som vi har kunnat ta del av. Slutligen i avsnitt sju diskuterar vi 

om arbetet och en stor del kommer att handla om det resultat vi har fått fram. Avslutningsvis 

reflekterar vi kring resultaten och ger idéer på fortsatt forskning. 

2. Bakgrund 

Vårt undersökningsområde berör främst fyra teman som har olika förutsättningar och 

bakgrund. Undersökningsområdet berör främst fyra aspekter som missbruk, gravida 

missbrukare och yrkesprofessionella, som inte är helt främmande begrepp för de flesta. Vårt 

fjärde begrepp är känslor som kommer att redovisas senare i arbetet.  

2.1. Missbruk  

”Ålder, kön, temperament, personlighet, vanor, yrke, alkoholkonsumtionens mängd och längd 

har betydelse för utvecklingen av kronisk alkoholism”.7 

Definitionen på missbruk har ändrats genom tiderna, förr ansågs missbruk vara en brist på 

moral och viljestyrka, oförmåga att leva i vår värld. Senare bestämdes det som en fysisk och 

andlig sjukdom.8 I dag klassas missbruk som en allvarlig sjukdom som kan drabba alla. 

Missbruk definieras utifrån biologiska, psykologiska, sociala och kulturella faktorer.9 

Konsumtionen av alkohol och narkotika ökar i samhället och blir ett mångfacetterat och 

allvarligare problem med tiden. Alkohol och narkotika klassas som berusningsmedel och 

används av de flesta för att uppnå eufori och för att koppla bort vardagen. 

                                                            
7 Melin, A & Näsholm, C, Behandlingsplanering vid missbruk, 1998 s. 24 
8 A.a. s. 11 
9 A.a. s. 24 
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2.1.1. Alkohol 

Den ökade alkoholmissbruket i samhället kan vara en del av den dryckeskultur som Sverige 

har. Alkohol är en laglig drog och är en substans som påverkar hjärnan och våra beteenden. 

För vissa leder ”oskyldigt” drickande till ett missbruk. Missbruk är ofta dödligt, och listan 

över alkoholrelaterade skador till följd av kraftig alkoholanvändning kan göras oerhört lång. 

Alkohol ger mentala kort- och långtidseffekter men även fysiska kort- och långtidseffekter. 

Dessa effekter kan i värsta fall döda användaren och kan ge sjukdomar t.ex. hjärtsjukdomar 

eller alkoholdemens.10  

2.1.2 Narkotika 

Även narkotika ger svåra kort- och långtidseffekter både mentalt och fysiskt. Hur dessa 

effekter ter sig hos missbrukaren beror på vilket eller vilka narkotikapreparat som används, 

men även hur drogen intagits. Narkotika har främst två effekter som missbrukaren vill uppnå, 

antingen en känsla av upprymdhet, populärt även kallat ”uppåttjack” t.ex. amfetamin, men 

även ”neråttjack” t.ex. cannabis.  Cannabis är ett samlingsnamn för de så kallade ”lättare” 

drogerna hasch och marijuana. De innehåller THC (terrahydrocannabinol). THC har en 

stimulerande och dämpande effekt på det centrala nervsystemet i hjärnan, substansen lagras i 

kroppen och finns kvar långt efter intaget vilket gör drogen farlig och beroendeframkallande. 

Amfetamin i sin tur är en drog som kan intas på flera olika sett, detta gör att många 

missbrukare hamnar i ett amfetaminberoende.11 

Missbrukarnas grundläggande mål med sin droganvändning är att uppnå sinnesförändringar, 

de skapar en egen relation till objektet (drogen).12 I början av missbruket har individen en 

känslomässig illusion om att de mår bättre i ett påverkat tillstånd. Denna känsla förändras 

under deras missbrukskarriär då de konstaterar att de inte har kontroll över sin 

droganvändning. Den känslomässiga illusionen ersätts snabbt till att lindra den egna känslan 

av otillräcklighet och skamkänslor.13 Drogen blir en hjälp för att kunna dölja sina känslor. 

Craig Nakken definierar missbruk som ”en patologisk kärleks- och tillitsrelation till ett objekt 

eller en händelse”.14 Drogerna blir missbrukarens bästa vän som tillfredsställer tillfälliga 

upplevelser.15 

                                                            
10 Hur gör man för att upptäcka missbruk blivande föräldrar? s. 5-6 
11 Nakken, C, Jaget och missbrukaren, 1996 s. 12 
12 A.a. s. 17 
13 A.a. s. 15-16 
14 A.a. s. 17 
15 A.a. s. 14-15 
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2.2. Gravida missbrukare 

Missbruk har under lång tid varit ett fenomen som berör främst män, men under de senaste 

tjugo åren har man börjat uppmärksamma det ökade drickandet även hos kvinnor. Alkohol 

och narkotika påverkar kvinnor på ett annat sett än män.16 Alkohol är den drog som främst 

missbrukas av kvinnor i Sverige.17 Man beräknar att cirka 45 000 kvinnor missbrukar 

narkotika och omkring 100 000 kvinnor missbrukar alkohol, enligt en studie som gjordes 

2004.18  

Används droger under graviditeten skadar detta fostret vilket kan medföra livshotande skador. 

Skadorna som uppkommer av drogkonsumtionen kan delas in i tre olika kategorier, 

tillväxthämning, kroppsliga avvikelser och CNS (störningar på det centrala nervsystemet).19 

När ett barn föds med samtliga problem så innebär det att barnet har ett fulltständigt fetalt 

alkoholsyndrom, även kallad FAS. Om barnet har en eller två av grupperna så talar man om 

partiellt fetalt alkoholsyndrom, FAE. De vanligaste symptomen på FAE är en kombination av 

CNS med motoriska, koncentrations- samt varseblivningsstörningar. När ett barn fötts med 

FAS så har man kunnat visa med hjälp av forskningen att modern dagligen druckit 20-30 cl 

starksprit eller en motsvarande alkoholmängd. Det sägs att risken för att barnet ska få FAS 

under en sådan mängd är 20-50 % högre, men endast 30 ml alkohol/dag räcker för att fostret 

ska kunna utveckla FAE.   

Alkoholen färdas direkt ut i blodet. Kvinnan som intagit alkohol under graviditeten 

transporteras alkoholen och alla dess giftiga ämnen direkt till fostret. Eftersom fostret ännu 

inte har alla funktioner färdigutvecklade beräknas fostret vara påverkad längre än modern.20  

Då alkoholen är laglig och lättillgänglig så är det sällan kvinnor tar narkotika under sin 

graviditet.21  

Det finns faktorer som har gjort att missbruk har blivit mer uppmärksammat. Det främsta 

fenomen som fått ämnet belyst är de tekniska framstegen, med exempelvis ultraljud samt 

kunskapen om provtagningar som kan visa skador hos fostren.22  Narkotika färdas även den 

direkt till fostret via moderkakan. Hur barnet påverkas av intaget av narkotika ser annorlunda 

ut beroende på vad det är för drog som används. Amfetamin ökar risken för att modern ska 

                                                            
16 SOU, Skydd för det väntande barnet – Åtgärder vid Missbruk m.m. under graviditet, 1987 s. 34 
17 Larsson, G, Missbruk under graviditet – ett sätt att nå blivande föräldrar med beroende problem, 1982 s. 9-10 
18 Marsal, K & Grennert, L, Obstetrisk öppenvård, 2004 s. 103 
19 E.M.E. P, Foetal Alcohol Syndrome, 1984 s. 159 
20 Winberg, M, Venus och Bacchus – Om kvinnor och alkohol, 1994 s. 36 
21 http://www.vardguiden.se/templates/Article.aspx?Articleid=2950 
22 Bowers, A & Patterson, E.G, Searching for solutions to alcohol and other drug abuse during pregnancy: 
Ethics, Values and Constitutional Principles, 1995 s. 55 
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föda för tidigt och att fostret få missbildningar. Cannabis medför tidig förlossning och barnet 

föds kortare samt väger mindre än beräknat som normalt. Bensodiazepiner (Benz) innebär en 

mycket stor risk för att fostret får missbildningar, försenad mentalutveckling och avvikande 

utseende. Heroin, precis som cannabis leder till att barnet föds mindre än vanligt. Många av 

barnen föds med abstinensbesvär och behöver avgiftas. Kokain har andra konsekvenser än de 

ovanstående då denna drog kan orsaka hjärtinfarkter och hjärnblödningar samt ge 

missbildningar men även hämma tillväxten på fostret. Flera studier har visat att risken för 

plötslig spädbarnsdöd är tre till sju gånger högre hos barn som har haft en missbrukande 

mamma.23  

Att vara en kvinnlig missbrukare i vårt samhälle är att tillhöra en minoritetsgrupp, är man 

dessutom havande ökar bördan. På grund av detta finns det ett stort mörkertal beträffande 

omfattningen av kvinnligt missbruk. Graviditet kan vara en avstamp för kvinnliga 

missbrukare att sluta använda droger, eller om inte annat minska ner sitt användande av 

droger och alkohol.  

2.3. Yrkesprofessionella  

Yrkesprofessionella är den grupp som jobbar med missbrukare och som kommer i kontakt 

med gravida missbrukare, t.ex. barnmorskor, sjuksköterskor, behandlare, socialsekreterare 

osv. De finns även yrkesprofessionella som aktivt arbetar med gravida missbrukare specifikt. 

En känd faktor hos missbrukare är att de vill uppnå en effekt av droganvändningen, oavsett 

vad eller vem som tar skada på vägen. Varje litet framsteg måste ses som ett positivt resultat 

och som yrkesprofessionell ska man motivera till ett drogfritt liv.  

Det är viktigt att yrkesprofessionella som arbetar med missbrukare ska värna om varje 

individs enskilda behov. Genom att hjälpa en person individuellt så har man lättare för att 

skapa en meningsfull relation.24 De yrkesprofessionellas roll i det professionella mötet är 

grunden för ett positivt resultat. I mötet med gravida missbrukare är det viktiga att mötet sker 

på ett mänskligt sett för att tillit och förtroende ska växa fram. Kvinnorna är i ett väldigt skört 

och utsatt läge. De behöver all hjälp de kan få i sitt missbruk men även för det ofödda barnet. 

Det är alltid viktigt att man som yrkesprofessionell försöker hantera varje situation 

värderingsfritt och ha ett humant bemötande mot klienten. Anders Engquist, som är fil.dr, leg. 

                                                            
23http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/ovrigt,okat_drickande_bland_gravida_missbrukare_oroar_s
emillan 
24 Eneroth, B, Strukturellt arbete på individnivå - Den ömsesidiga utmaningen, 1990 s. 120 
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Psykolog och leg. psykoterapeut, skriver om olika sett att samtala och bemöta klienter, och 

kommer fram till att den viktigaste faktorn är ärligheten i relationen till klienten.25 

Missbrukare i allmänhet är skickliga manipulatörer då de kan försvara sitt missbruk på ett 

mycket kunnigt sett, de märker därför ofta falskhet. De yrkesprofessionellas roll är svår och 

komplext precis som missbruk. Erfarenheter och en egen åsikt av bemötande är något som 

utvecklas med tiden . Men i slutändan är de yrkesprofessionellas egna förhållningssätt, 

grundat på kompetens och kunskap som gör att samtalet blir en positiv erfarenhet för 

klienten.26 

2.4. Exempel på insatser 

Missbruk är ett stort samhälleligt problem och därför är det viktigt att det finns tillräckligt 

med resurser för problematiken, desto viktigare då det kommer till gravida missbrukare.27 

Främst för att ett oskyldigt barn behöver skyddas för att få en bra och värdig start i livet, 

vilket innebär att både den vård och hjälp man får är avgörande för de blivande mödrarna.28 

Det bästa resultatet mot missbruket för de gravida kvinnorna har visats sig vara program där 

de får undervisning om barnet, narkotikas påverkan på barnet samt att förstärka den naturliga 

känslan av att skydda sitt barn. Detta leder i många fall till att kvinnan självmant söker hjälp 

och även behåller kontakten med vården.29 Här nedan redovisas exempel på olika ställen som 

riktar sig till gravida missbrukare. 

2.4.1. Semillan 

Semillan är en öppenvårdsverksamhet som ligger i Göteborg. Denna verksamhet öppnade 

portarna år 1977 och var då bland de första i landet som riktade sig till gravida missbrukare. 

De flesta kvinnor hittar hit via mödravården. Man stödjer kvinnorna till en drogfri graviditet 

och följer barnets utveckling i två år framåt. Tiden skapar ett förtroende vilket bidrar till att 

kvinnorna kan vara ärliga och öppna. Semillan arbetar med psykosocialt behandlingsarbete 

och gör ofta hembesök där man stödjer kvinnan i graviditet, förlossningen samt 

föräldraskapet. 

                                                            
25 Engquist, A, Om konsten att samtala, 1996 s. 184 
26 A.a. s. 148 
27 Bowers, A & Patterson, E.G, Searching for solutions to alcohol and other drug abuse during pregnancy: 
Ethics, Values and Constitutional Principles,1995 s. 57 
28 http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&dokid=GW02So397 
29 Bowers, A & Patterson, E,G, Searching for solutions to alcohol and other drug abuse during pregnancy: 
Ethics, Values and Constitutional Principles, 1995 s. 60 
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2.4.2. Familjesocialmottagningen 

Huddinge sjukhus har ett behandlingsteam sedan år 1981 för gravida missbrukare. Här arbetar 

flera olika professioner i ett samspel. Mottagningen har nära samarbete med avgiftsenheten, 

infektionsenheten, förlossning samt BB. Mottagningen tar emot gravida kvinnor med all sorts 

missbruk.30 Hit kommer kvinnor från hela Stockholm och det krävs ingen remiss vilket 

innebär att kvinnorna själva kan ringa och få rådgivning. Beräkningar visar att mottagningen 

tar emot ca 150 kvinnor varje år.31 

2.4.3. Ambulatoriet 

Ambulatoriet är beläget i Malmö och är en kommunal verksamhet som hjälper gravida 

missbrukare att hålla sig drogfria samt att de stödjer kvinnorna i deras föräldraroll fram till 

dess att barnet fyllt två år. Programmet som Ambulatoriet utgår ifrån är anpassat efter 

kvinnans individuella livssituation. Personalen består av barnmorskor, socialarbetare, 

sjuksköterskor från barnhälsovården och Beroendecentrum, gynekolog, barnläkare, 

beroendeläkare, kurator och barnhälsovårdspsykolog, Man har anpassat personalen för att 

kvinnorna ska få bästa möjliga vård innan, under och efter sin graviditet.32 

3. Tidigare forskning 

Vi har valt att använda fyra områden som begreppsteman; missbruk, gravida missbrukare, 

känslor samt yrkesprofessionella som underlag i vår undersökning. Missbruk har vi valt som 

ett huvudsakligt tema pågrund av att det är en del i vårt syfte samt ett stort samhälleligt 

problem. Det är viktigt att få information om missbruksbegreppet och hur problematiken ser 

ut samt uppkommit för att kunna angripa problematiken hos gravida missbrukare och vilka 

svårigheter de har. Vi har en förförståelse att känslotillstånd ter sig annorlunda bland gravida 

missbrukare än andra med missbruk och hoppas se ett samband med tidigare forskning. De 

yrkesprofessionellas roll i kvinnornas känsloliv för oss vidare i diskussionen kring deras 

bemötande i det professionella mötet. Vi önskar även finna andra perspektiv på dessa begrepp 

för att vidga vår kunskap om gravida missbrukare.  

3.1. Presentation av tidigare forskning 

Vi har använt oss av tio artiklar. Artiklarna samlades främst in via internet. Våra sökord var 

missbruk, gravida missbrukare, yrkesprofessionella samt känslor hos gravida missbrukare. Vi 

                                                            
30 http://www.karolinska.se/sv/Verksamheternas/Kliniker--enheter/Kvinnokliniken/Graviditet-forlossning-
eftervard/Spec-MVC-Huddinge/Familjesocial-mottagning/ 
31 http://www.can.se/sa/node.asp?node=1927   
32 http://www.malmo.se/stadsdelar/vastrainnerstaden/individfamiljeomsorg/stodatgravidamissbrukare 
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har valt att presentera alla artiklar efter varandra för att läsaren lätt ska kunna läsa om varje 

artikel, om hur studien gick till samt vad man kom fram till. 

1. Bowers Arlene Andrews och Pattersson G. Elizabeth, 1995, Washington DC, U.S.A, 

Searching for solutions to alcohol and other drug abuse during pregnancy: ethics, values and 

constitutional principle, forskar kring de etiska svårigheterna som man stöter på som 

yrkesprofessionell som arbetar med gravida missbrukare. Forskningen baseras på en 

litteraturöversikt. 

2. Braun George och Thylefors Ingela skrev en Rapport från Psykologiska institutionen, 

Samverkan vid identifiering och vård av gravida kvinnor med alkoholproblem, där 199 

gravida missbrukande kvinnor blev valda utifrån journaler som användes som grund för 

studien, studien vill belysa svårigheterna mellan samarbetet med olika institutioner och hur 

mycket väsentlig information som saknas dem emellan. 

3. Brené Brown genomförde 2006 en studie i Houston U.S.A, Shame Resilience Theory: A 

Grounded Theory Study on Women and Shame, som handlar om skam känslor hos kvinnor. 

Studien använde sig av grundteori med 215 respondent intervjuer som hade olika etiska 

bakgrunder, för att kunna ge svar på varför kvinnor känner skam och hur dessa känslor 

påverkar deras liv, men även vilka strategier som kan hjälpa kvinnorna att bli kvitt sina 

skamkänslor. 

4. Ehrmin Joanne T forskade 2001 om Unresolved Feelings of Guilt and Shame in the 

Maternal Role With Substance-Dependent African American Women. Studien genomfördes 

via observationer och intervjuer med 30 kvinnor och hade en etnografisk design bosatta i 

centrala Michigan i U.S.A. Forskaren ville få fram hur skam och skuld påverkar kvinnorna 

om de inte slutar sitt substansberoende, men också hur behandling kan motverka dessa 

känslor och att kvinnorna ska kunna gå vidare i sitt liv utan dessa negativa emotioner.   

5. Hammarberg Lena genomförde en studie år 1981 i Göteborg i Sverige, Missbruk och 

graviditet – vad kan barnmorskan göra? Studien vill ge yrkesprofessionella olika verktyg i 

arbetet med gravida missbrukare men även för att belysa hur stort och vanligare missbruk hos 

kvinnor är en vad det tidigare ansågs. 

6. Jakobsson Annika, Hensing Gunnel och Spak Fredrik gjorde en kvalitativ empirisk studie 

om: The role of gendered conceptions in treatment seeking for alcohol problems år 2008. 

Studien tar upp skillnaderna mellan mäns och kvinnors alkoholmissbruk genom intervjuer 

med 7 män och 8 kvinnor i Göteborg i Sverige, men även för att kunna se vilka hinder eller 

fördelar som olika behandlingar har för män respektive kvinnor. 
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7. Lewis Suzan, Klee Hilary och Jackson Marcia forskade1995 en kvalitativ studie 

innefattande 30 gravida missbrukare i Manchester U.K,  Illicit drug users´ experience of 

pregnancy. An exploratory study. Fokus låg på de gravida missbrukarnas attityder och känslor 

för sin graviditet och även vad som kommer hända därefter.  

8. 2002 gjorde Melender Hanna-Leena en studie och rädsla inför graviditet och förlossning, 

Experiences of fears associated with pregnancy and childbirth: a study of 329 pregnant 

women. Genom kvalitativmetod intervjuade hon 481 gravida kvinnor i Finland. Syftet var att 

få reda på orsakerna och faktorer som bidrar till kvinnornas rädsla.  

9. Trulsson Karin och Hedin Ulla-Carin sammanställde 2003 en forsknings analys i Göteborgs 

Universitet, baserad på två kvalitativa studier om kvinnors möjligheter att sluta sitt 

drogmissbruk och vilken roll de yrkesprofessionella och institutioner har i deras väg till 

tillfrisknande, The role of social support when giving up drug abuse: a female perspective.  

10. Poskitt E.M.E. forskning om Foetal Alcohol Syndrome, 1984, handlar om fosterskador 

relaterade till alkohol och narkotika användning. Det är en forskning baserat på tidigare 

forskning och observationer gjorda på ett institut för sjuka barn i U.K. 

3.2. Missbruk bland män respektive kvinnor  
Alkohol- och narkotika missbruk betyder att man har ett kraftigt beroende till substanser. 

Många som missbrukar använder sig av olagliga droger, vanligare är dock alkoholen men 

även tabletter, allt som kan ge en sinnesförändring. Jakobsson, Hensing och Spak har 

genomfört en studie om hur skillnaderna i alkoholmissbruk ser ut mellan kvinnor och män 

och om de behöver olika slags behandling för att tillfriskna.33 Resultatet visade att kvinnor i 

mindre skala visade sitt alkoholmissbruk för allmänheten, detta för att ett tungt drickande inte 

ansågs vara feminint i samhällets ögon. Resultatet visade även att kvinnorna ofta hade en 

längre rehabiliteringsperiod till sitt tillfrisknande.34 Skillnaderna mellan män och kvinnor i 

deras missbruk är väldokumenterade, det finns såväl som biologiska, sociala samt kulturella 

skillnader.35  

Män har en helt annan fysik som gör att de är mer tåliga för alkohol och når inte 

berusningsnivån lika snabbt som kvinnor. De sociala skillnaderna är hur kvinnor och män 

uppfattas i samhället. Missbruk har i längre utsträckning varit ett manligt fenomen och det är i 

samhället mer vanligt och mer accepterat att män missbrukar. De kulturella skillnaderna är i 
                                                            
33 Jakobsson, A, Hensing, G & Spak, F, The role of gendered conceptions in treatment seeking for alcohol 
problems, 2008 s. 196 
34 A.a. s. 201 
35 A.a. s. 196 
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likhet med de sociala förankrade i samhällsnormer, men kulturella skillnader utgår mer från 

samhällets normer och system och hur samhället är uppbyggt än de sociala skillnaderna.36  

Resultaten i undersökningen är omfattande. En mycket intressant iakttagelse forskarna kom 

fram till var att missbrukare i allmänhet kan uttrycka sin egen problematik och beroende men 

blir oerhört kränkta och arga om någon annan t.ex. vänner och familj kommenterar deras 

missbruk.37  

Missbruk kan också leda, såsom det redan påpekats till allvarliga skador på fostret. Hur dessa 

skador ter sig beror mycket på hur och vad för slags drog som har intagits. Poskitts forskning 

visar att många av barnen som kom till hans vård led av FAS (Fullständigt fetalt 

alkoholsyndrom) eller FAE (partiellt fetalt alkoholsyndrom) pågrund av moderns missbruk 

under graviditeten.38 Poskitts forskning visade även att FAS varit en ganska okänd sjukdom 

tills slutet av 80-talet. Sjukdomen har i senare tid uppmärksammats och ungefär 2 av 1000 

födda barn/år får diagnosen, FAE är desto vanligare. Forskaren redovisar inte hur mycket 

alkohol som modern behöver dricka för att skada fostret, men ger ett slutgiltigt förslag till alla 

kvinnor i fertil ålder att inte dricka mer än ett glas/dag. De kvinnor som tar starka tabletter bör 

undvika alkohol helt.39 

3.3. Den gravida missbrukaren 

Det som driver gravida kvinnor att fortsätta sitt drickande kan förklaras med att missbruk är 

en stark och svår sjukdom som är djupt förankrat i individens livsvärld. Alkoholanvändningen 

bland gravida kvinnor har varit ett problem genom tiderna.40 Positivt dock är att 

undersökningar visar att gravida missbrukare många gånger söker hjälp mot sitt missbruk för 

att undvika skada fostret. Braun utförde en studie där han visar att det främst finns fyra 

faktorer som driver kvinnorna att fortsätta sin alkoholanvändning under sitt havandeskap; 

dessa kvinnor är oftast äldre, rökare, bor tillsammans med en missbrukande partner och har ett 

tydligt grövre och långtgående missbruk än andra kvinnor de intervjuade.41 Lewis, Klee och 

Jackson har genomfört forskning kring hur missbrukande gravida kvinnor har upplevt sin 

                                                            
36 Jakobsson, A, Hensing, G & Spak, F, The role of gendered conceptions in treatment seeking for alcohol 
problems, 2008 s. 196 
37 A.a. s.198 
38 Poskitt, E.M.E. Foetal Alcohol Syndrome, 1984 s. 159 
39 A.a. s. 164 
40 Bowers, A. & Pattersson, E.G, Searching for solutions to alcohol and other drug abuse during pregnancy: 
ethics, values and constitutional principle, 1995 s. 55 
41 Braun, G & Thylefors I, Samverkan vid identifiering och vård av gravida kvinnor med alkoholproblem, 1982 
s. 2 
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situation.42 Resultatet de fick fram var att missbrukande kvinnor ansåg att drogerna var något 

slags preventivmedel, de trodde inte kroppen var mottaglig för att bli gravid för de hade en 

oregelbunden menstruation. Forskningen visar att en oplanerad graviditet, som uppkommer 

under kvinnornas drogande skapar större stress, ångest och skuld inför att fostret kanske tagit 

skada. Det är i detta skede som kvinnorna behöver stöd, hjälp och information om 

graviditeten samt hur fostret kan skadas.43 

Andrews och Pattersons resultat visar att bästa sättet för att få gravida missbrukare att sluta 

använda droger under sin graviditet är tvångsvård, främst för att fostret inte ska ta skada.44  

3.4. Känslor 

Skam är en universell känsla som alla människor känner någon gång i sitt liv, men i 

varierande grad. Brown har forskat kring ämnet skamkänslor hos kvinnor i allmänhet, där 

resultatet visar att ämnet är tabubelagt än idag då det är ett känsligt, både för klienter, forskare 

samt yrkesprofessionella.45 Brown definerar skam på följande sett; “An intensely painful 

feeling or experience of believing we are flawed and therefore unworthy of acceptance and 

belonging”.46 Kvinnorna som deltog i denna forskning beskrev skamkänslorna som känsla av 

illamående, hjärtskärande, separation från andra människor, hemskaste känslan de känt etc.47 

Brown belyser kvinnors generella orsaker till skamkänslor. Den huvudsakliga anledningen till 

skamkänslor hos kvinnor var känslan av att vara fången, maktlös och isolerad.48 Känslorna 

uppkom främst pågrund av starka upplevelser. Isolation finns hos alla gravida missbrukare 

oavsett vart man ursprungligen kommer ifrån eller vart man bott.  

Ehrmin har forskat kring obearbetade känslor som skam och skuld hos Afro-amerikanska 

gravida missbrukare. Skulden bottnar i obearbetade känslor som kvinnan känner på grund av 

sitt missbruk. Kvinnorna skuldbelägger sig själva för att de inte kan vara den föräldern som de 

själva skulle önska sig vara.49 Resultaten visade att mödrarna använde sig många gånger av 

religion för att kunna bli kvitt sina skuldkänslor.50 Alla kvinnor som var med i 

undersökningen uttryckte skuldkänslan som en av de känslor som alltid finns, och som är svår 

att bli kvitt. De menade att de behöver stöd och hjälp från familj, vänner men också från 
                                                            
42 Lewis, S, Klee, H & Jackson, M, Illicit drug users´experience of pregnancy. An exploratory study, 1995 s. 219 
43 A.a. s. 226 
44 A.a. s. 61 
45 Brené, B, Shame Resilience Theory: A Grounded Theory Study on Women and Shame, 2006 s. 43 
46 A.a. s. 45 
47 A.a. s. 45 
48 A.a. s. 46 
49 Ehrmin, J, Unresolved Feelings of Guilt and Shame in the Maternal Role With Substance-Dependent African 
American Women, 2001 s. 47 
50 A.a. s. 50 
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institutioner för att kunna bearbeta skulden.  

Lewis, Klee och Jackson har även studerat skuldkänslor hos gravida missbrukare, då 

kvinnorna uttryckte att deras skuld framkommit från mötet med vården. ”Basically it´s your 

own fault, you did it”, var en respons som en av kvinnorna blivit utsatt för och som gjorde att 

skuldkänslan blev aggressivare, medan andra kände att ingen kan säga eller göra något som de 

skulle må sämre av, än vad de redan gjorde.51 

Ångest är precis som skam och skuld är en faktor kopplad till att depression kan förekomma. 

Lewis m.fl. forskning påvisar att gravida missbrukarnas primära orsaker till ångest är känslor 

relaterade till det egna barnet, sitt eget missbruk och hur dessa två kombineras med 

varandra.52 Deras undersökning visar även att ångest är relaterat till förlossning och den 

kommande uppgifter som förälder. Ångesten beskrevs av kvinnorna som en stor oro om 

barnet huruvida fått skador av deras missbruk och hur skadorna uppkommer i barnets liv i ett 

tidigt stadium, men även hur de ter sig under uppväxten. Ångesten beskrevs överlag som en 

oro för modern själv, alla runt omkring men även hur barnet kommer att må. Känslan 

speglades också av kvinnorna ifall de skulle klara av att ta hand om ett barn utan drogerna, 

eftersom de inte kände sig själva utan att vara påverkade.53 Forskarnas resultat visade också 

att kvinnorna skulle vilja vara bättre mödrar än vad deras egna mammor varit, men att de hade 

ångest över att inte veta hur en bra förälder ska vara, då de själva saknat en sådan förebild. 

Gravida missbrukare kan känna många olika känslor och en av de mest påtagliga känslorna är 

rädsla. Melender har gjort en studie om gravida kvinnors rädsla inför födseln.54 Faktorerna till 

rädslan var varierande men kvinnorna hade hört skräckexempel om förlossningar, sjukdomar, 

barnrelaterade skador etc.55 Melenders resultat visade att stödsamtal kan underlätta för 

kvinnorna när dem ska föda. Samtalen ska då fokusera på hur en mamma bör vara, deras 

känslor för deras foster samt hur förlossningen kommer att gå till.56 

3.5. Yrkesprofessionella 

Mötet med gravida missbrukare kan vara laddat och även ganska svårt för 

yrkesprofessionella. Hammarberg visar att tid, flexibilitet, kontinuitet och god arbetsklimat är 

centrala aspekter i ett lyckat bemötande. Dessa faktorer krävs för att gravida missbrukare ska 
                                                            
51 Lewis, S, Klee, H & Jackson, M, Illicit drug users´experience of pregnancy. An exploratory study, 1995 s 224 
52 A.a. s. 223 
53A.a . s. 223-224 
54 Melender, H, Experiences of fears associated with pregnancy and childbirth: a study of 329 pregnant women, 
2002 s. 101 
55 A.a. s.106 
56 A.a. s. 107 
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kunna få ett personligt bemötande och känna trygghet. Arbetsmiljön är en faktor som berör de 

yrkesprofessionella även när de inte är med klienten.57 

De yrkesprofessionella som kommer i kontakt med klienter som har en tuff tillvaro måste 

känna till sitt stora ansvar för att kunna ge hjälp. Forskning visar att även hjälp från anhöriga 

ger kvinnorna en bättre chans att bryta sitt missbruk, ”blod är tjockare än vatten” som det 

gamla ordspråket säger. Det är ofta de yrkesprofessionella som startar nätverket och är många 

gånger en viktig pusselbit i kvinnornas rehabilitering till ett nyktert liv.  

Trulsson har genomfört en undersökning som visar att en långvarig relation mellan klient och 

yrkesprofessionella ger goda resultat. Yrkesprofessionellas roll är att ge kvinnorna stöd på 

olika plan som känslomässigt, instrumentellt och kognitivt.58 Andrews och Patterson 

genomförde forskning kring de yrkesprofessionellas etiska och moraliska problem som de 

stöter på i sitt arbete med gravida missbrukare. De talar om en svår balans mellan klient och 

den yrkesprofessionella i mötet.  Forskarna menar att balansen är svår då kvinnorna är svårt 

utsatta och behöver hjälp för att hitta sin egen motivation till ett drogfritt liv. Deras resultat 

visar att en rekommendationsmall för hur de ska gå tillväga i etiska och moraliska frågor kan 

hjälpa de yrkesprofessionella i mötet med gravida missbrukare.59 

3.6. Sammanfattning av tidigare forskning 

Missbruk är ett stort samhälleligt problem och ett växande problem hos kvinnor. Mäns och 

kvinnors missbruk ser annorlunda ut då kvinnor oftare döljer sitt missbruk längre och de kan 

på så sett få ett allvarligare beroende. Detta visade även Jakobsson m.fl. i sin forskning; 

kvinnornas behandling krävde något längre rehabiliteringstid. Missbruk skadar inte bara 

modern utan även fostret. FAS och FAE är alkoholrelaterade skador som kan orsakas av 

moderns drickande. Poskitt var en av de forskare som började uppmärksamma skadorna hos 

fostren och idag är det allmänt känt.  

Braun genomförde en studie där hon visade att det finns främst fyra olika faktorer som kan 

leda till att kvinnorna fortsätter sitt drogande under sin graviditet men resultat visar även att 

kvinnor ofta frivilligt söker hjälp mot sitt missbruk för att inte skada sitt ofödda barn. 

Andrews m.fl. hävdar att tvångsvård är det effektivaste sättet för att få gravida missbrukare 

som inte vill ha hjälp att vara drogfria under sin graviditet.  Detta leder oss vidare till att de 

yrkesprofessionellas arbete är mycket viktigt i kvinnornas väg till ett drogfritt liv.  
                                                            
57 Hammarberg, L, Missbruk och graviditet – vad kan barnmorskan göra?  1981 s. 29 
58 Trulsson, K & Hedin, U, The role of social support when giving up drug abuse: a female perspective, 2003 s. 
153 
59 Bowers, A & Pattersson, E.G,  Searching for solutions to alcohol and other drug abuse during pregnancy: 
ethics, values and constitutional principle, 1995 s. 55-57 



19 
 

När en kvinna är mitt i ett missbruk och blir gravid blir skamkänslor en av de svåraste och 

känslosammaste negativa emotionen. Brown forskning visar just att kvinnorna bär på en 

börda av skam över vad de gör mot sitt ofödda barn. Kvinnorna beskrev skam som en känsla 

av illamående, hjärtskärande, helt enkelt en av de hemskaste känslorna som de känt. Skulden 

är en känsla som Ehrmin förklaras i sin forskning som ett obearbetat känslotillstånd, en känsla 

som är svår att bli kvitt. Lewis m.fl. visade däremot att skuld kunde projiceras från de 

yrkesprofessionella till deras klienter och som därmed kunde öka deras stress och ångest. 

Ångesten visade Lewis m.fl. bottnade främst i oro, och då främst till vad kvinnorna gjort mot 

sitt barn.  

Yrkesprofessionella har ett stort ansvar och de kan både försvaga och förstärka sina klienter. 

Trulsson visar i sin studie att ett långvarigt samarbete mellan de yrkesprofessionella och 

kvinnorna skapar en trygghet mellan dem som ökar chanserna för kvinnorna att få en drogfri 

graviditet. Andrews m.fl. visar dock på svårigheten att hitta balans i arbetet för att både klient 

och yrkesprofessionella skall utveckla samma mål.  

4. Metod 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod som har ett förstående syfte, metoden 

koncentrerar sig på att beskriva helheten och samla in information via intervjuer. Genom 

denna insats har man en närhet till källan för att på bästa sätt kunna få en djup förståelse.60 För 

att på bästa sätt kunna utforma våra intervjuer har vi valt att ha en hermeneutisk ansats.  

Hermeneutiken har sitt ursprung i uttolkningen av texter, men nu använder man den även för 

att tolka olika handlingar och hur vi människor använder oss av den kunskap vi får. Då vårt 

syfte är att få en förståelse och tolka så är hermeneutiken det bästa valet.61 Hermeneutiken 

accepterar att man aldrig kan ställa sig utanför sig själv när man studerar sociala fenomen, 

man bör och ska ta del av andras arbeten, erfarenhet av att samla in material data och iaktta.  

Människor tolkar ständigt vilket medför att man ständigt bär på en förförståelse. Detta innebär 

att forskningsprocessen både kan frambringa, upplösa och återskapa kunskap.62 

Hermeneutiken är intresserad av dolda budskap och vill förklara och tolka livsvärlden. Det 

finns tre olika riktlinjer inom denna teori inriktning vilka är språket, förklara/tolka samt att 

översätta. Det karakteristiska för hermeneutiken är att man utgår från helheten till delarna och 

sedan tillbaka till helheten, detta är den omtalande hermeneutiska cirkeln som man använder 

sig av för att få fram ett resultat.  Cirkelns sammansättning är uppdelad i olika nivåer som 
                                                            
60 Holme, I M & Solvang, B K, Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1997 s. 14 
61 Selander, S & Ödman, P. Text & existens. Hermeneutiken möter samhällsvetenskapen, 2005 s. 9 
62 Ödman, P.J,  Tolkning, förståelse, vetande. – hermeneutik inom teori och praktik, 1994 s. 10-11 
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bildar en cirkel. Man börjar med att studera sitt ämne för att kunna få en förståelse över 

helheten för att sedan kunna belysa delarna. Det är på detta sätt vi kommer att påbörja arbetet 

för att därefter inleda med en preliminärstruktur och sedan identifiera teman, för att klargöra 

deras betydelse.  

Målet med denna metod är att uttrycka mening och omvandla det okända till något som inte 

bara forskarna förstår.63 Nästa del i cirkel är att föra en dialog tills att all datamaterial är 

insamlat och genom detta så har man kunnat nå helheten. Metoden använder sig av 

systematisk datainsamling för att resultatet ska kunna tolkas.64 För att kunna går vidare till 

nästa steg så måste man se validiteten i materialet man har samlat in, vidare ska man använda 

all information i ett sammanhang för att få en översikt av datamaterialet. Detta får man ta del 

av i resultatet och diskussionen.65 Vi kan se en begränsning med denna metod. Trots att 

förförståelsen ska vara med under hela forskningsprocessen så anser vi att den även kan vara 

ett hinder, särkilt om man får ett tunnelseende. Vilket innebär att man då endas kommer att se 

resultat som stämmer överens med sin egen förförståelse, det är just därför det är viktigt att 

man är medveten om sin förförståelse.66  

4.1. Förförståelse  
Oavsett om man är forskare eller en vanlig medmänniska så har man förförståelse av olika 

ting. Förförståelsen är en viktig del i den hermeneutiska cirkeln då man ständigt tolkar 

informationen man har fått fram där man samtidigt bär förförståelsen med sig.  Därför är det 

viktigt för oss att vi är medvetna om vår egna förförståelse så den inte färgar vårt resultat. Vi 

kommer att ifrågasätta och problematisera vår förförståelse för att ha öppna vyer för nya 

resultat och inte få ett tunnelseende.67 

Den förförståelse vi har är att det finns en stor problematik hos gravida missbrukare vilket 

främst bottnar i missbruket och olika aspekter i deras uppväxtmiljö. Vi vet att uppväxtmiljön 

är en viktig faktor och att hur man har haft det som barn sätter spår i framtiden. Dessa kvinnor 

kanske många gånger saknade en förälder som var närvarande.  

Om kvinnorna dessutom blir gravida och missbrukar så kan de hamna utanför samhällets 

olika värderingar och på så sätt betraktas de som avvikare. Samhället har tydliga åsikter om 

hur en mamma bör vara och vad som är accepterat. Detta leder till att kvinnorna hamnar i 

                                                            
63 Dahlberg, K, & Dahlberg, H, Reflective Lifeworld Research, 2008 s. 281 
64 A.a. s. 67  
65 A.a. s. 282 
66 A.a. s. 234 
67 A.a. s. 134-135 
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utanförskap och då uppstår olika känslor framför allt skam, skuld, rädsla och ångest. Vi tror 

att skam är den starkaste känslan pga. att kvinnorna ses som avvikare och går emot normer 

som anser att missbrukare inte bör vara bli gravida. I vårt samhälle är det svår accepterat att 

kvinnor som ska bli mammor har missbruksproblematik.  

4.2. Urval 

Denna studie består av åtta intervjuer som varade i cirka en timme. Plats och tidpunkt fick 

informanterna själva bestämma. Då hälften av våra informanter bor långt ifrån Stockholm och 

vi inte hade möjlighet att åka till dem, så blev valet telefonintervjuer med 4 stycken. Alla 

informanter har varierande utbildningsbakgrunder och ålder. Vi valde detta medvetet för att 

erhålla en omfångsrik överblick av de yrkesprofessionellas syn. Alla informanter är kvinnor 

pga. vi inte kunde hitta män som arbetar med denna specifika grupp. Vi hittade våra 

informanter via nätet då vi googlade efter institutioner som riktade sig till gravida missbrukare 

och efter många sökningar så hittade vi olika ställen och ringde runt. Under vår 

sökningsprocess så upptäckte vi att det finns få behandlingsorganisationer som riktar sig till 

vår målgrupp. Vi bestämde oss för att intervjua två socionomer som kommer i kontakt med 

gravida missbrukare. Socionomerna är ur vår egen bekantkrets och detta urval kallas då för 

bekvämlighetsurval. När vi hade talat med alla våra informanter via telefon så bestämde vi 

datum och tid för när intervjun skulle ske. Vi valde även att skicka ut våra frågor en dag innan 

intervjutillfället så informanterna skulle vara medvetna om vilka frågor som kommer ställas. 

Vi hade kontinuerlig kontakt med våra informanter via mejl innan intervjun för att dem inte 

skulle glömma bort vår bestämda tid.  Men det viktigaste är att alla våra informanter har ett 

intresse om ämnet som ska studeras, vilket innebär att vårt urval inte har skett slumpmässigt 

utan systematiskt.68 Slutligen blev vårt urval åtta kvinnor som kommer i kontakt med gravida 

missbrukare genom olika sätt. Två av informanterna jobbar som socialsekreterare och de 

övriga informanterna jobbar inom behandling för gravida missbrukare. I avsnittet resultat 

kommer vi presentera informanterna i en djupare genomgång. 

4.3. Materialtyp 

Det material vi använder oss av har skapats genom informantintervjuer,69 med 

yrkesprofessionella som kommer i kontakt med gravida missbrukare. Intervjuer är det bästa 

sättet för oss för att få reda på den information vi söker efter och för att kunna få en förståelse.  

                                                            
68 Holme, I M & Solvang, B K, Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1997 s. 101 
69 A.a. s. 104 
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Intervjuer är en produkt av forskare och informanter.70 Vi är medvetna om att intervjuer är 

tidskrävande eftersom informanterna bör kunna redovisa och argumentera för sina åsikter för 

oss.   

4.4. Etiska överväganden 

Det är viktigt att föra ett etiskt resonemang då respekt för alla medmänniskor bör vara en 

utgångspunkt i all samhällsforskning. Detta betyder att man ska skydda både fysisk och 

psykisk integritet för den enskilde som bidrar till studien.71 Det krav som man ska ta hänsyn 

till är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att man ska informera om studien syfte och vilka villkor som 

gäller för deltagarna, man ska även informera dem att det är frivilligt att delta samt att 

informanterna kan avbryta sin medverkan när som helst önskar, vilket även vi gjorde. 

Samtyckekravet betyder att man ska få samtycke ifrån deltagarna, är de under 15 år ska man 

ha föräldrarnas samtycke. Med konfidentialitetskravet menas att undersökningarnas 

personliga uppgifter ska förvaras oåtkomliga för alla andra än för oss själva. Våra informanter 

fick denna information innan intervjuarna då vi berättade att all personlig information som 

kan peka ut dem, kommer att förvaras oåtkomligt, då vi har skyddat informationen i en låst fil.  

Slutligen har vi nyttjandekravet som försäkrar om att all information endast används för den 

aktuella studiens syfte,72 vilket vi meddelade informanterna om. I början av varje intervju gick 

vi igenom alla olika etiska överväganden igen för att informanterna skulle känna sig säkra. 

 

4.5. Reliabilitet och Validitet  

För att vi ska kunna få en uppfattning om hur pass väl vi lyckas med att hålla oss till syftet tar 

vi hjälp av reliabilitet och validitet. Reliabilitet innebär pålitlighet och är en viktig punkt att 

tänka på under intervjuerna, informanterna ska ha ett intresse i det ämne vi forskar kring.73 Vi 

valde informanter som har ett intresse för ämnet och är villiga att prata om ämnet. För att 

reliabiliteten ska vara pålitligt så är det viktig att vi inte påverkar våra informanter. Resultatets 

tillförlitlighet kommer vi att behandla genom att transkribera alla intervjuerna för att kunna 

överblicka all information vi har fått.74 Transkribering av alla intervjuer skedde för att inte 

missa viktig information . Tillförlitligheten är viktig för att vi ska kunna få ett resultat som är 

trovärdigt. Vi valde att skicka ut de citat vi har använt oss av till de informanter som ville, 
                                                            
70 Dahlberg, K & Dahlberg, H, Reflective Lifeworld Research, 2008 s. 184 
71 A.a. s. 32 
72 http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf 
73 Holme, I M & Solvang, B K, Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1997 s. 94 
74 Dahlberg, K & Dahlberg, H,  Reflective Lifeworld Research, 2008 s. 234 
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detta för att inte ha missförstått dem men även för att dem ska vara medvetna om vilka citat vi 

har använt oss av. Allt detta för att informanterna ska ha en hög reliabilitet för oss som 

forskare men även fungera som en garanti för att informanterna besitter en genuint intresse i 

ämnet och kan bidra med fakta som även kan användas av andra. 

Validitet är en viktig aspekt att alltid tänka på då man söker efter relevans i sammanhanget. 

Det innebär att man ska giltigförklara informationen man får fram, detta gäller främst i 

kvantitativa forskningar och något som vi inte behöver ha i åtanke allt för mycket.75 

Validiteten för oss handlar om att vi ska hålla oss inom ramarna för vårt syfte och inte gå 

utanför sammanhanget, lättare förklarat att vi verkligen använder material som är väsentligt.  

4.6. Tillvägagångssätt 
Som forskare måste man föra en etisk reflektion av hur intervjuerna ska gå tillväga. Detta är 

ännu viktigare då vi är oerfarna forskare. Under intervjuerna kan det uppstå olika reaktioner 

och därför är det är viktigt för oss att vara beredda på att stoppa intervjun eller ta en paus om 

det blir för känslomässigt.76 Även om känslorna inte är personligt förankrade hos de 

yrkesprofessionella så kan dessa tillfällen uppstå. 

Intervjufrågorna som vi använde oss av var öppna frågor så informanterna kan svara fritt och 

inte känna att vi är ute efter ett specifikt svar. Under intervjuerna så kom det upp följdfrågor 

vilket gjorde att intervjun blev en naturlig konversation där vi försökte att ge möjliga största 

plats till våra informanter. Vår roll var att vara lyhörda och inte styra intervjun utan låta 

informanterna prata fritt. Frågorna var uppdelade i fyra olika teman, för att lättare 

sammanställa intervjuerna när det är dags för att få fram resultat.   

4.7. Sammanfattning av metoddelen. 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ och en hermeneutisk ansats som kommer att ge 

vårt arbete verktyg för att kunna genomföra våra intervjuer samt tolka det resultat vi får. 

Under studiens gång kommer vår förförståelse att vara med oss, men vi kommer ständigt ha i 

åtanke att vi inte låter resultatet färgas av vår förförståelse. Intervjuerna kommer att 

transkriberas för att vi inte ska gå miste om viktig information. Varje informant kommer att få 

information om de etiska kraven innan intervjun påbörjas. Våra frågor delades in i fyra olika 

teman för att vi lättare ska kunna tolka resultatet. 

5. Teori 

För att förstå problematiken hos gravida missbrukare bör vi använda oss av några teorier som 
                                                            
75 Holme, I M & Solvang, B K, Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1997 s. 94 
76 Dahlberg, K & Dahlberg, H,  Reflective Lifeworld Research, 2008 s.  203 
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hjälper oss att angripa problematiken och få bredare perspektiv på vekligheten. Verkligheten i 

vårt fall är att se yrkesprofessionellas perspektiv på hur gravida missbrukares livsvärld och 

känslor ter sig.   

5.1. Symboliska Interaktionismen 

Symboliska interaktionismen har sin grund i George Herbert Meads arbete under 1863-1931 

talet men har genom tiderna influerats av flera andra forskare. De senaste tjugo åren har 

studier om känslor varit attraktiva forskningsområden inom kvalitativ metod. Symboliska 

interaktionismen används primärt inom sociologin och här har Herbert Blumer en stor 

betydelse då han lett detta perspektiv vidare inom forskningen. 

Blumer skriver att i den sociala världen som vi människor existerar i består av objekt, och att 

dessa objekt är en produkt av den symboliska interaktionen.77 Symboliska interaktionismen är 

ett mångsidigt perspektiv. För teorin är det viktigt att förstå människors handlanden och 

fokuserar på de sociala interaktionerna, hur människor tänker och definierar i olika 

situationer.78 Det finns tre centrala lärdomar inom denna teori som man bör ha i minnet.  

För det första så måste människan bli förstådd som en tänkande varelse. Det sociala mötet 

sker inte endast i relation till andra människor, utan även individuellt då människan ständigt 

tänker. Med detta menas att människor agerar utifrån vad symboler betyder för dem; ”That 

human beings act towors things on the basis of the menings which these things have for 

them”.79 Symbolerna är allt som klassas som objekt, t.ex. vänner, familj, hemmet, 

institutioner, ideal eller värderingar. Eftersom människor tilldelar objekt ett värde får de en 

mening i deras existens. Vilken mening objekt har för människor är den centrala faktorn. Det 

Blumer vill lyfta fram är att objekten har en mening för oss människor, men hur denna ser ut 

kan variera från individ till individ. 

Det andra är att människan måste bli förstådd som en social varelse, symboliska 

interaktionismen fokuserar på sociala möten och inte på personligheter. Det sociala mötet 

eller interaktionen är också en bas i denna teori. Symboliska interaktionismen menar att 

individer skapas via möten och detta sker genom hela livet då vi alltid samspelar med 

människor.  

Det tredje är att det sociala mötet och vårt tänkande skapar situationen. Definitionen av 

situationerna sker inte slumpvis utan skapas av olika interaktioner. Orsaken till att människor 

                                                            
77 Blumer, H, Symbolic Interactionism – perspective and method, 1998 s. 10 
78 Charon, J, Symbolic Interactionism, 2007 s. 30 
79 Blumer, H, Symbolic Interactionism – perspective and method, 1998 s. 2 
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handlar på ett visst sätt beror på att interaktioner sker i nuet vilket innebär att man reagerar 

och agerar utifrån den tidpunkten. Meningen kommer fram i interaktionen mellan människor. 

Meningen ses här som en social produkt som kommer till liv i interaktioner mellan 

människor.80 Människor beskrivs som en aktiv varelse i relation till deras miljö, symboliska 

interaktionismen menar att vi till stor del baserar vårt tänkande och våra egna uppfattningar på 

olika situationer.81 

5.2. Stigma 

Stigmatisering innebär att en person blir socialt utpekad pga. att hon/han avviker från 

samhället. Varje samhälle delar in människor i kategorier, utifrån vad samhället anser vara 

naturligt för vissa grupper och avvikande för andra. Det är främst den sociala miljön som 

avgör hur människorna kommer att kategoriseras eller att ses. I den sociala miljön finns det 

regler och det är dessa regler som pekar ut varje enskild grupp.82  Hur den sociala miljön ser 

ut beror exempelvis på vart man bor, vilken klass man tillhör och vilket socialt kön man 

tillskrivs. 

Erving Goffman menar att det finns tre olika typer av stigma och att varje typ har en speciell 

karaktär. Den första typen är kroppslig missbildning av olika slag, exempelvis ett fysiskt 

handikapp som blindhet. Den andra typen kallar Goffman för fläckar på den personliga 

karaktären, men kallas även för karaktärsstigma. Här finns det många olika attribut allt ifrån 

missbruk, homosexualitet, fängelsevistelser, arbetslöshet eller allmänt udda framträdanden.  

Den sista typen är den stambetingade stigman som är ras, religion och nationstillhörighet. 

Dessa stigman förmedlas vanligen från generation till generation och kan därför drabba 

släktingar. Samtliga stigman har ett gemensamt sociologiskt drag; när en individ har ett 

tydligt avvikande beteende eller utseende så bemöter människor denna individ annorlunda och 

vänder sig kanske bort från honom. Detta medför att han innehar stigma och skiljer sig från 

mängden. De andra är de normala som inte avviker ifrån de förväntningar som finns. De 

”normala” tror att människor som har stigman inte är fullt mänskliga och börjar därför försöka 

hitta teorier/orsaker om varför de är som de är.83 

Frågan blir då hur den stigmatiserade människan reagerar på sin situation och vilka åtgärder 

hon/han tar. Det kanske enklaste att göra är att söka hjälp, har man en fysisk missbildning så 

                                                            
80 Blumer, H, Symbolic Interactionism – perspective and method, 1998 s. 4-5 
81 Charon, J, Symbolic Interactionism, 2007 s. 29-30 
82 Goffman, E, Stigma – den avvikandes roll och identitet, 2009 s. 11-12 
83 A.a. s. 14-15 
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kan man söka en plastikkirurg, en analfabet kan gå i skola etc. Stigmatiserade människor kan 

lätt bli offer för de som ska hjälpa dem som genom betalning fixar de små ”fel” som de 

stigmatiserade anses ha av omgivningen. Om man rättar till sitt avvikande så ses man dock 

inte alltid som normal då omgivningen kanske känner till att man har tagit hjälp för att bli 

”normal”.84 Har man en gång blivit stigmatiserad är det svårt att få stämpeln att försvinna. 

Goffman ger oss ett tydligt exempel på hur vi människor reagerar när en okänd människa 

dyker upp och hur fort vi kan fastställa hans egenskaper för att kunna kategorisera personen.  

Vi har lätt att från första intrycket fastställa personens olika egenskaper och sedan formar vi 

de normativa förväntningarna eller kraven till detta. Genom detta har man på några sekunder 

stigmatiserat personen. Det är vanligt att man inte är medveten om vilka krav man har ställt, 

eller vad dessa innebär tills det blir socialt verkligt. Troligen är det i detta ögonblick man blir 

medveten om vilka förväntningar man hade på personen och hur man hoppas att den aktuella 

individen bör vara.  

5.3. Samhällsvetenskapliga studier av känslor 
Sociologers och andra samhällsintresserades motivation för att studera om vilken betydelse 

olika emotioner har i det dagliga livet har ökat de senaste åren. Det var främst i slutet av 

1970-talet som intresset för emotioner togs upp igen. Alla slags känslor som glädje, ilska, 

skuld, sorg och rädsla tillhör livets inventarier och utan dem skulle livet sakna innebörd.85 

Emotioner är också nära förknippade med mänsklig socialitet. Det finns många som anser att 

emotioner är sociala fenomen och då utgår de ifrån många olika synpunkter som nedan ska 

redovisas. Emotionerna som människor bär på förmedlar hur de olika relationerna är till andra 

människor och till samhället. Det är genom känslor man förmedlar sina åsikter, det innebär att 

alla slags emotioner spelar en stor roll i sociala interaktioner. Man kan se att t.ex. förälskelse, 

skam och stolthet karakteriserar relationsemotioner medan andra emotioner kan signalera fara 

eller hot. 

Det finns även känslor som är förknippade med olika roller. Det skulle vara svårt att förstå 

handlingar hos människor om man inte betraktade emotionsspiralen, varför man blir arg och 

sedan kan börja le. Alla beteenden grundar sig på emotioner i grunden, utan dem skulle vi inte 

kunna kommunicera.86 Många yrken jobbar med människor och då är emotioner 

grundläggande i arbetet. Någon som jobbar inom servicepersonal förväntas bemöta kunderna 

                                                            
84 Goffman, E, Stigma – den avvikandes roll och identitet, 2009 s. 18 
85 Dahlgren, L, Emotioner vardagsliv & samhälle – En introduktion till emotionssociologi, 2004 s. 7 
86 A.a. s. 15-16 
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med ett leende. Men de största förväntningarna finns hos den grupp som jobbar med 

känslomässiga möten och då kan det bli svårt att föra sina känslor åt sidan.87  

Det finns främst två olika diskussioner som förs bland sociologer då man anser att emotioner 

både har en kroppslig och social sida. Antigen har man en organismisk synsätt eller 

socialkonstruktivistiskt. Om man har en organisk synsätt så anser man att alla uttryck är 

medfödda och därigenom universella. Socialkonstruktivismen betonar på emotionernas 

sociala sidor, då de sociala och kulturella aspekterna spelar stor roll.  Alltså menar 

socialkonstruktivismen att känslor är socialt/kulturellt konstruerade med undantag för primära 

känslor (ilska, rädsla).  Interaktionistiska synsättet försöker knyta an biologiska och sociala 

faktorer på ett dynamiskt sätt. De sociologer som har detta tankesätt menar att emotioner har 

både biologiska, personliga och sociala sidor och ingen av dessa kan reduceras bort för att 

kunna förstå emotioner.88 

5.4. Exempel på viktiga känslor 

5.4.1. Skam 

För att kunna förstå skam är det viktigt att man från allra början har en bild av hur den känslan 

kan definieras.89 Brown som forskar kring fenomenet skam har fått en mängd olika 

definitioner på begreppet, genom 300 intervjuer med kvinnor som har olika etnicitet, religion 

och status.90 Hon sammanställde alla definitioner som resulterade i; ”Skam är en intensivt 

smärtsam känsla eller upplevelse av att tro att det är fel på oss och att vi därför inte är värda 

att accepteras eller känna samhörighet”.91 Skam får kvinnor att lägga stor vikt på vad 

omgivningen tycker och försöker leva upp till samhälleliga förväntningar.92  

Skam kan ses som en tyst epidemi som kommer smygande, det är just vår tystnad som har 

gjort att skammen har blivit något hemligt och har lett till att vi har en ovilja att tala öppet om 

det. Brown tar ett exempel om att skam är lika farligt som våld men skillnaden är att skam är 

den tysta epidemin som ingen märker av eller ser.93 Både skam och våld skadar människan 

men skam skadar människan inifrån.  Skamfilade människor behöver en gemenskap för att 

kunna läka så de inte dör av skam utan istället lever vidare och lämnar skammen bakom sig. 

Det innebär att gemenskap är ett redskap som behövs för att kunna vinna över skammen. Att 

                                                            
87 Dahlgren, L, Emotioner vardagsliv & samhälle – En introduktion till emotionssociologi, 2004  s. 177-178 
88 A.a. s. 16-18 
89 Brene, B, Kvinnor och skam, hur vi kan förändra vårt sätt att leva, 2008 s. 28 
90 A.a. s. 10 
91 A.a. s. 2 
92 A.a. s. 13 
93 Dahlgren, L, Emotioner vardagsliv & samhälle – En introduktion till emotionssociologi, 2004 s. 14 
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helas och läkas är grunden för att skamkänslor ska försvinna. Samhället ska kunna ge 

skamfilade människor den trygghet de behöver, vilket innebär att samhället måste sluta att 

placera människor i olika fack.94  

5.4.2. Skuld 

Skuld uppstår i relation till någon eller något. Roten till skuld är att man tänker tillbaka och 

inser att man borde ha handlat annorlunda i en specifik handling.95 Om man tar ansvar för sin 

skuld så flyr man inte ifrån obehaget, utan lyssnar på sitt samvete. Men det är vanligt att man 

inte klarar av att erkänna sin upplevelse av skuld framför sina nära och kära.96 I Sverige har vi 

en skuldkultur då man styrs av sitt samvete, vilket innebär att den sociala kontrollen är 

inbyggd i människan. Människor sätts i ett socialt samspel som gör att begränsningar 

skapas.97 

5.4.3. Ångest  

Ångest är ett tillstånd som upplevs olika beroende på bl.a. psykiska och kroppsliga skillnader. 

Ångestkänslor framkallar tankar om att något farligt ska hända och har en kroppslig 

resonansbotten i spända muskler och obalans i nervsystemet. Precis som alla andra känslor så 

är ångest en del av livet. Normal ångest innebär att man måste göra något för att avvärja faran 

t.ex. om en student känner ångest inför ett prov så kan hon/hon exempelvis studera extra 

mycket. Skillnaden till ångest i en överdriven situation är att man har en uppfattning om 

hot/fara, det tyder på att åtgärderna som vidtas inte står i propportion till det verkliga hotet. 

Detta kallas även för patologisk ångest som både är starkare och mer långvarig som påverkar 

människan under en längre tid. Känslorna växlar periodvis mellan otålighet och nedstämdhet, 

patologisk ångest tar över en individs liv medans normal ångest gör att vi kan fungera i 

sociala sammanhang.98 Undersökningar visar att minst var fjärde människa upplever ångest 

under sitt liv, det är främst kvinnor som upplever svår oro och ångest.99 

5.4.4. Rädsla  

Rädsla är en känsla som städigt präglar våra liv och den värld vi lever vi. Rädslan kan forma 

vår vardag på olika sätt t.ex. att vi är rädda för att bli sjuka eller mista anhöriga. Rädsla kan få 

oss att välja det onda eller det goda, det är vår inställning till rädsla som bidrar till att avgöra 

                                                            
94 Larsson, G, Skamfilad - Om skammens många ansikten & längtan efter liv, 2007 s. 16-17 
95 Johansson, B, Sund skuld giftig skam- och vägen till försoning, 2006 s. 31 
96 A.a. s. 33 
97 A.a. s. 75 
98 Ottosson, J & Giacomo, D, rädsla oro ångest- Behandling i samarbete, 2008 s. 6-7 
99 A.a. s. 152 
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hur vi utformar våra sociala relationer. Är det så att vi litar på de människor som behandlar 

viktiga beslut om våld, krig och hat mot utomstående grupper?100 Författaren Rush W. Dozier 

Jr påstår att rädslan är den mest ursprungliga känslan, evolutionen har konstruerat vårt 

nervsystem på ett sådant sätt att rädslan tar över både kropp och själ.101 Rädslan är 

grundläggande i livet.102 Han menar även att evolutionen har gett oss en ovanlig styrka, 

människan har en utvecklad hjärna för att kunna analysera, klassificera och reda ut de olika 

rädslorna. Genom detta sätt kan vi övervinna vår rädsla, om vi övervinner våra rädslor så har 

vi erövrat jorden.103  Vi lever i ett komplext samhälle där andra människors åsikter är 

avgörande för att vi ska klara oss och må bra.104 

6. Resultat 

För att få en struktur på intervjuerna har vi delat upp resultatet i fyra olika teman utifrån 

intervjumallen. Varje tema kommer att beröra ett specifikt ämne som vi är intresserade av för 

att kunna tolka resultaten. Då vi har en hermeneutisk ansats så kommer vi att tillämpa 

resultaten ifrån helheten till delarna och tillbaka till helheten Vi har i vår studie funnit 

gemensamma nämnare hos våra informanter, trots att de har olika arbetsuppgifter och olika 

yrkestitlar. Vi har använt oss av åtta informanter i denna studie. Här nedan presenterar vi kort 

varje informant så man kan urskilja svaren utifrån deras yrkestitel. För att bevara deras 

anonymitet har vi inte använt oss av deras riktiga namn, utan har fiktiva namn. De första fyra 

informanterna jobbar specifikt med gravida missbrukare och de övriga jobbar generellt med 

missbrukare men kommer i kontakt med gravida missbrukare. Som vi har nämnt tidigare 

jobbar två stycken som socialsekreterare och de övriga med behandling av gravida 

missbrukare. 

Anna = 59 år, Socionom. Barbro = 52 år, Socionom. Cecilia= 56 år, fil.mag. i socialt arbete.  

Doris= 56 år, Socionom. Erika= 35 år, Kurator. Gunilla= 42 år, Beteendevetare, Hanna= 38 

år, Socionom. Ida= 41 år, Socionom 

6.1. Tema 1 – Missbruk 

Missbruk är något som skadar individen men även omgivningen. Att prata om 

kvinnomissbruk har varit tabu länge, men under senaste åren har problematiken ökat och man 

                                                            
100 Rush W. Dozier,Jr, Rädsla, känslan som genomsyrar och präglar våra liv och vår värld, 2000 s. 11 
101 http://paranormal.se/topic/radsla.html 
102 Ottosson, J & Giacomo, D, rädsla oro ångest- Behandling i samarbete, 2008 s. 13 
103 A.a. s. 15 
104 A.a. s. 74 
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har börjat tala öppet om kvinnors missbruk och vilka orsaker man kan finna. Kvinnornas 

missbruk bottnar ofta i en problematisk uppväxt. Missbruk och beroende är två skilda 

begrepp, men hur man definierar dem beror på vem som definierar. 

”Missbruk… är skillnad till beroende. Missbruk tänker jag att man högkonsumerar att man 

använder drogen alkohol eller narkotika, det blir att man använder mer och mer man får 

tolerans… skippar skolan och jobb, hamnar i klammeri med rättvisan…” (Anna). 

Det finns även de informanter som anser att missbruk är ett beroende och skiljer inte dessa 

begrepp åt. Missbruket börjar styra människan. Man börjar tappa fotfästet och vet inte längre 

vad som är rätt eller fel. Informanterna beskriver missbruk med egna ord vilket belyser hur 

komplext och stort problem missbruk är. Vi kan se att man kan tolka missbruk olika.  

”det beror på hur man ser på det… missbruk är ett beroende då kvinnorna har tappat sitt 

fotfästa och missbruket styr många delar av deras livsvärld och då blir det svårt att sluta 

använda droger” (Erika). 

Vissa av våra informanter som specifikt jobbar med gravida missbrukare definierade missbruk 

väldigt klart. Det är då man skadar sig själv eller någon annan. De betonade just att om 

kvinnan missbrukar när hon är gravid så skadar hon sitt ofödda barn. Att de uttalade sig om 

det ofödda barnet är en självklarhet då fostret är centralt i deras arbete med kvinnorna. Då 

informanterna anser att missbruk är att skada sig själv eller andra så innebär det att missbruket 

är ett socialt problem både för individen själv och för samhället. Missbruk har många 

definitioner och här nedan har vi en annan . 

”missbruk är att man själv tar skada eller skadar någon annan… och i det här fallet är det att 

man skadar sitt ofödda barn...” (Barbro). 

Under våra intervjuer kom vi in på samhällets olika förväntningar på könen och att det finns 

sådant som klassas som manligt och kvinnligt. Genom tiderna har missbruk varit ett ”manligt” 

fenomen, men idag är det även ett ”kvinnligt” fenomen. Våra informanter såg skillnader 

mellan kvinnligt respektive manligt missbruk samt hur samhället ser på kvinnors missbruk. 

Många uppger att samhället helst ser att det är kvinnor som ska ta hand om sina barn och ge 

dem en trygg tillvaro. Därför ses missbruk underligare hos kvinnor än hos män. 

Samhällstrycket är därför större på kvinnorna. I Sverige har vi en kultur som anser att 

kvinnorna har det huvudsakliga ansvaret för barnen och därför skambelägger man mödrar och 

inte fäder. Det är samhället som har skapat de könsroller som finns.  
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”alltså samhällstrycket är större på kvinnor än det är på män vilket jag tror… det beror på 

att könsrollerna är stigmatiserade om vad som anses vara kvinnligt och manligt men det är 

något som jag tror och har sett i mitt arbete...”(Gunilla). 

Men det är inte bara samhällets stämpling som ser olika ut för olika kön. Hur missbruket är 

hos kvinnorna och vad dem får uppleva är även olika. Alla våra informanter uppger att 

kvinnor kan dölja sitt missbruk under en lång tid och kan hålla en prydlig fasad så ingen 

märker av missbruket. Dessa kvinnor lever oftast med en partner som själv har en 

missbruksproblematik och genom detta sätt kan kvinnan bli försedd med droger. 

”kvinnor kan dölja sitt missbruk längre tror jag och lever kanske ihop med en man som 

missbrukar och/eller lever med en man som köper droger till henne… på det sättet tror jag att 

det kan vara olika sen är det också så att tror jag att på att kvinnor far sämre i missbruks 

miljö för att de blir utnyttjade mer sexuellt” (Barbro). 

Missbruksproblematiken sker ofta i en mansdominerad värld där ett fåtal är kvinnor. De 

insatser som jobbar generellt med missbruk såg att majoriteten av deras klienter är män och 

att det mer sällan förekommer kvinnor som vill ha hjälp. De pratade om att kvinnor inte är 

lika synliga och öppna för den problematik de har. Vi tror att detta beror på att kvinnor har 

svårt att be om hjälp och för att de alltid fått lära sig att de bör klara sig själva. Vi får inte 

heller glömma att det finns en stor tabu kring kvinnors missbruk, vilket även kan ha bidragit 

till detta. 

”vet inte om problematiken men vi här som jobbar som handläggare inom missbruksgruppen 

har fler män färre kvinnor så att vad det beror på vet jag inte om män är synliga och söker 

mer hjälp… man har fler män som klienter men skillnaden hur det påverkas (tyst) det är svårt 

att säga för att det är olika för alla sen så varierar det lite det också svårt att säga då jag har 

färre kvinnor ”…”(Hanna). 

Sammanfattningsvis kan vi se att de yrkesprofessionella har olika åsikter om vad missbruk är 

och hur man ser på detta. Vissa ansåg att beroende och missbruk är samma sak medan andra 

drog en skillnad mellan begreppen. Att ha hamnat i ett beroende och fastnat i missbruk 

präglades mycket av att kvinnorna har tappat sitt fotfäste och att deras livsvärld begränsas 

utifrån missbruket. De yrkesprofessionella som specifikt jobbar med gravida missbrukare lade 

en tyngdpunkt på att prata om fostrets hälsa och att missbruk är när man skadar sig själv eller 

andra.  
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Alla våra informanter sa tydligt att kvinnorna tappar kontrollen över sig själva när de har 

hamnat i missbruket. Kvinnors och mäns missbruk hade tydliga skillnader, kvinnor råkar illa 

ut både fysiskt och psykiskt men framför allt pga. kvinnor är de svaga i missbruket. Med detta 

menas att missbruk ofta sker i en mansdominerad värld där kvinnorna kan bli utnyttjade, 

framförallt sexuellt och känslomässigt. Men vi kunde även se att könsrollerna är 

stigmatiserade, än idag finns det klara skillnader beträffande vad som anses vara manligt och 

kvinnligt.  

6.2. Tema 2 – Den gravida missbrukaren 
Gravida missbrukare är speciell grupp som behöver vård utifrån deras egna behov. Det är 

viktigt att inte se dessa kvinnor som vilka missbrukare som helst, att vara gravid och ha en 

missbruksproblematik kräver en större förståelse och vidare hjälp.  Samhället måste börja se 

dessa kvinnor som en enskild grupp som behöver all stöd de kan få, framför allt för att 

kvinnorna ska kunna vara en moder för sina barn och för att kunna bygga upp en framtid. 

Många människor har fördomar om missbrukare och att dessutom bli gravid ökar avståndet 

till samhällets normer och värderingar.  Det är inte lätt för gravida missbrukare att framträda i 

samhället som vanliga människor. Ofta kan dem känna sig uttittade och mindre värda. Men 

hur kommer det sig att dessa kvinnor som en gång var del av samhället blev avvikare och 

hamnade i missbruket? 

”Många kommer från trasiga föräldrar, förhållanden och har ”klarat” sig själv från tidig 

ålder... det är sällan någon har haft bra vänner och en trygg familj och börjat knarka...” 

(Erika). 

Det är inte bara de ovan nämnda faktorerna som har lett kvinnorna in i ett missbruk. Var man 

bor, vilka vänner man har och vilken härkomst är ytterligare viktiga faktorer. Vi vet att man 

påverkas mycket av sina vänner och i vilka områden man bor i. Sociala problem verkar vara 

en grundläggande faktor som kan leda till ett missbruk, vilket vi även har kunnat se i tidigare 

forskning. 

”hög etnicitet tunga sociala problem, en del ha utbildat sig men de flesta har knappt gått ut 

grundskolan. Oftast kanske man kommer från en familj där man har eget missbruk som har 

lett till att skolka i skolan. Över hälften har en invandrarbakgrund, Iran, Afrika samt 

Sydamerika” (Doris). 



33 
 

Missbruksproblematiken är svår och komplex och påverkar många delar i livet t.ex. ekonomi, 

boende, barndom, relationer och våld. Kvinnorna har sällan en ordnat ekonomi och lever 

oftast på försörjningsstöd eller annan bidragsform. Vi kunde se ett tydligt mönster då alla 

nämnde att kvinnorna har utsatts för olika sexuella övergrepp antingen från familjmedlemmar 

eller andra män. Kvinnorna lever i en okontrollerad värld där inget är ordnat och dem vet inte 

vad som ska hända dagen därpå.   

”Oftast har de inte så ordnat, våld och övergrepp har många av de här tjejerna utsatts av, 

från både familjemedlemmar och andra… sexuella övergrepp är vanligt” (Barbro). 

Vi ville ta reda på vilka droger som uppges som vanligast för dessa kvinnor och vi kunde se 

ett liknande mönster hos alla våra informanter. De vanligaste drogerna hos kvinnorna ansågs 

framförallt vara alkohol, cannabis och amfetamin. Dessa droger ses vara lättare än andra och 

har ett lägre pris på marknaden om man ska jämföra med heroin eller kokain. De 

yrkesprofessionella uttalade sig om att kvinnorna har en huvuddrog, men att det var vanligt att 

de hade prövat många narkotiska preparat. 

”det är olika men främst är det cannabis och alkohol och amfetamin. Men cannabis finns ofta 

med i allt missbruk tror jag” (Anna). 

En intressant faktor som är viktig är hur gravida missbrukare klarar sin drogfrihet under 

graviditet och även hur det går för dem efter födseln. Det är allmänt känt att missbruk är en 

svår sjukdom och det krävs mycket bearbetning på många plan för att tillfriskna. Det kan ta 

flera år att övervinna ett missbruk och kunna leva ett normalt liv med jobb och sociala 

kontakter.  

Det sägs att en graviditet för kvinnor kan ses som en ny start och att många då bestämmer sig 

för att sluta missbruka för fostrets skull. Kvinnorna börjar se deras problem ur ett annat 

perspektiv och vill kunna ge sitt barn en trygg och bra framtid. Många tittar tillbaka på sin 

barndom och vet att de måste finnas för deras barn. Alla kanske inte klarar av det, men efter 

våra intervjuer så blev vi glatt överraskade att majoriteten av kvinnorna uppgavs hålla sig 

drogfria under graviditeten. Men självklart så krävs det kontinuerligt motivation och täta 

samtal för att kvinnorna ska lyckas med sin drogfrihet. 

”de allra flesta är drogfria under graviditeten och det känns jätteroligt tycker jag. Vi träffar 

kvinnorna minst 1-2 ggr per vecka ofta 2 gånger och ofta kombinerat med drogtester… Vårt 
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mål är en drogfri graviditet… men det är vanligt efter 3-4 månader att de tar till droger igen” 

(Barbro). 

De kvinnor som tar återfall är oftast villiga till stöd och hjälp. Detta för att underlätta för dem 

själva i sitt moderskap och för att kunna behålla sitt barn, det kan vara en anledning till att 

man mindre sällan omhändertar barn. Att missbruka under graviditeten leder till en anmälan 

men vad som händer sedan vet man inte då kvinnorna ofta lyckas hålla sig undan.  

”ibland så tvångsomhändertas barnet men det är inte vanligt. Man går alltid in med LVU 

om det är en paniksituation, man försöker hjälpa mamman att på frivillig väg sluta 

droga… det händer att dem får återfall och då får vi jobba med återfallet” (Cecilia). 

De kvinnor som inte lyckas med att hålla sig drogfria under graviditeten får många 

konsekvenser att ta itu med. Är det så att kvinnorna inte lyckas hålla sig drogfria pga. av att 

insatserna inte räcker och dem inte får tillräckligt med stöd? Vi vet att motivation är grunden 

för att kunna bli drogfri men kvinnorna måste även få information om hur fostret påverkas, 

det är bevisat genom olika undersökningar. Om en kvinna amvänder droger under sin 

graviditet så är de yrkesprofessionella skyldiga att anmäla det till socialtjänsten. Om 

socialtjänsten i sin tur anser att kvinnan ska få LVM vet man inte, men sällan får kvinnorna 

tvångsvård då det ofödda barnet inte går in under lagen. 

”om kvinnorna inte lyckas hålla sig drogfria under graviditeten… det händer här sällan. Då 

gör vi en anmälan till socialtjänsten i förhoppning att man ska kunna fånga in kvinnan i tid så 

att inte de inte utsätter barnet och sig själv… nu träffar jag en kvinna som är i vecka 27 och 

hon har gått här från vecka 18 och hon har inte klarat att vara drogfri. Min tanke är att om 

man har tillräckligt med stöd eller LVM eller hur man ordnar… så är chanserna att hon ska 

bli så pass stabil att hon kan ta hand om barnet. ” (Anna). 

Vi kan konstatera att kvinnorna har sedan tidig ålder haft olika sociala problem, då många har 

blivit sexuellt utnyttjade på olika sätt. Man kan se att de har haft problem i skolan och kanske 

inte ens fullföljt grundskolan, många har hoppat av skolan och fått vänner som har haft dåligt 

inflytande på dem. Kvinnorna har även saknat en bra föräldrar som har tagit hand om dem.  

En trasig barndom verkar alla yrkesprofessionella vara överens om att dessa kvinnor har haft 

på olika sätt, samtliga informanter uppger samma droger som kvinnornas huvuddroger dvs. 

alkohol, amfetamin och cannabis. Som sagt tidigare så trodde vi även att dessa droger var de 

centrala pga. det är ”lätta” droger som kvinnor ofta använder sig av. När vi pratade om hur 
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många kvinnor som är drogfria under graviditeten så blev vi överraskade då det sällan 

förekommer att kvinnan tar droger under sin graviditet. Men däremot så faller många tillbaka 

när de har fött sitt barn. Men om kvinnorna återfaller så innebär det inte att deras barn 

omhändertas direkt, utan man försöker att ge kvinnan all hjälp hon behöver för att hon ska 

kunna hålla sig drogfria. Vilket innebär att om kvinnan tar återfall så kan hon behålla sitt barn 

och man försöker att samverka kring hur hon ska kunna hålla sig drogfri. Att omhänderta ett 

barn är en lång och svår process då man inte vill skilja barnet ifrån sin moder. 

6.3. Tema 3  Känslor 
Då emotioner inom missbruksvärlden är centrala, fick de yrkesprofessionella svara på om de 

tror sig ha en roll i kvinnornas känslovärld. Kvinnornas känslor verkar vara en av de primära 

aspekterna som de yrkesprofessionella arbetar med. De kan identifiera många negativa 

känslor hos dessa kvinnor. Skam, skuld, rädsla och ångest är känslor som gravida missbrukare 

upplever. Känslor är sådant som kvinnorna behöver bearbeta för att kunna bli kvitt sitt 

missbruk. Eftersom kvinnorna oftast har en svår barndom och andra psykiska och sociala 

problem i deras livsvärld så har yrkesprofessionella oftast en viktig roll. Det blir desto svårare 

med klienter som bär på många negativa känslor då det kan bli svårt att skapa en tillit och få 

kvinnorna att öppna sig och vara ärliga. Att skapa en ömsesidig tillit är grunden för ett bra 

samtal. Påverkan av de yrkesprofessionella var en av de aspekter som diskuterades i 

intervjuerna. 

”jag kan påverka dem mycket för vi har en lång kontakt med dem och under alla samtal vi 

har så pratar vi mycket om framtiden och om hur de känner… jag kommer nära dem och får 

vara en del i deras känslovärld” (Gunilla). 

Man lägger ned en stor del på att prata om framtiden och de positiva sakerna som finns hos 

kvinnorna i nuet för att dem ska kunna gå vidare och med ett positivt tänkande. Att älta det 

förflutna ger ingen möjlighet för kvinnorna att tänka positivt och se vilka framsteg de gör.  

Man ska hela tiden stärka det som är bra hos kvinnan. Resultatet visar att de 

yrkesprofessionella lägger fokus på de positiva emotionerna t.ex. det faktum att de är gravida. 

Att stärka det positiva i deras känslovärld, men även att hjälpa kvinnorna att hitta något i 

deras liv som håller dem drogfria, är något som vi finner vara fokus i arbetet med kvinnorna. 

”vi jobbar mycket kognitivt med ett nyktert liv och att inte titta på det eländiga utan leta efter 

det som är bra tankar och agerande och lyfta fram det man gör, stärka det som är bra…” 

(Ida). 
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Under våra intervjuer kom vi även in på skam och skuld som är två starka negativa känslor 

som är svåra att hantera. Som yrkesprofessionell är det viktigt att inte skuldbelägga sina 

klienter oavsett vad man har för åsikter. Här är det viktigt med ett gott bemötande för att 

kvinnan ska känna sig bekväm och våga komma tillbaka. De yrkesprofessionella kan förstärka 

skam och skuldkänslor hos kvinnorna men dessa negativa emotioner finns redan hos 

kvinnorna. Skammen bottnar många gånger i att de har ett missbruk samtidigt som de är 

gravida. Medvetet vet de att det är väldigt skadligt för både dem själva och fostret. 

Skuldkänslorna har de oftast mot sina barn t.ex. om barnet visar sig ha tagit skada av 

missbruk, då måste kvinnorna också leva med det under barnens uppväxt vilket gör att 

skulden är med en lång tid i deras liv. 

”skammen kan vara väldigt tydlig t.ex. kvinnan som jag berätta om som inte har kunnat sluta 

använda droger och det gör att hon undviker oss för att det blir för jobbigt… hon vill heller 

inte kännas vid sin graviditet, hon skäms och känner också skuld gentemot barnet” (Anna). 

Vi kan se hur viktigt det är med en trygg miljö för att kvinnan ska må bra, men även för att 

kunna vara skuld och skamfri. Trygghet och att få kvinnorna att känna sig lugna verkar vara 

ett centralt mål i informanternas arbete. Samhället har många förväntningar särkilt för hur en 

mamma ska ta hand om sitt barn och inte överge barnet. Det finns en stor tendens att 

skuldbelägga varje kvinna som blir av med sitt barn.  

”Vi vill skapa en så trygg miljö så möjligt när man träffar klienten och inte lägga skam eller 

skuld för det har dem tillräckligt av ändå… speciellt kvinnor med barn har dessa känslor, då 

barnen kan ha blivit omhändertagna då kan kvinnorna känna skam och skuld” (Ida). 

Rädsla är även en känsla som kvinnorna bär på. Rädslan för att gå till mödravården kan bero 

på vilket bemötande man får men även för vad barnmorskan kommer att säga om fostrets 

tillstånd. När kvinnorna väl går dit och får ett gott bemötande och det stöd de behöver, så kan 

de se sin graviditet som en vändpunkt. Vi ser tydligt att rädslan främst handlar om att förlora 

sitt barn eller för att skada sitt foster.  

”de är rädda för vad som kommer hända med barnet och många vi träffar har ju redan 

omhändertagna barn och att vara gravid är en motivation att vara drogfria och rädslan att 

hålla sig drogfri även efter barn är jobbigt med skrik och så när det blir jobbigt kommer oro 

för framtiden” (Ida). 
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Men vi fick även fram att rädslan har andra sidor. Vissa kvinnor har ett förflutet av 

prostitution, våldtäkt eller sexuella övergrepp vilket kan skapa en otrygg känsla när de är på 

mödravården. 

”man är rädd för att gå till mödravården vad vi vet är att graviditeten är en nyckelsituation, 

här är det en nystart, här är det en vändpunkt” (Cecilia).  

Rädsla och ångest går hand i hand berättar en av informanterna och att ångesten kommer 

utifrån rädslan om man har skadat sitt barn. Vi kan se ett tydligt mönster om hur rädda 

kvinnorna är för att skada sitt barn, särkilt om de utan vetskap om sin graviditet har 

missbrukat. Detta tyder på att de bryr sig om sitt foster vilket i bästa fall kan leda till en 

drogfri graviditet. 

”här handlar det om kvinnor som är ambivalenta, många gånger har man missbrukat ända 

fram till graviditetsbesked och då har man en oro för vad har mitt barn blivit utsatt för” 

(Barbro). 

Som vi kan se är känslor en av de svåraste bitarna i behandlingen hos den gravida kvinnan. 

Det är viktigt att stärka kvinnornas självkänsla och påverka dem positivt för att övervinna 

missbruket. Resultatet visar också att skam och skuld är två primära negativa emotioner. 

Kvinnorna känner skam för att de inte lyckats att sluta droga under sin graviditet som kan leda 

till att hon håller sig borta från stöd och hjälp.  

Rädslan bottnade främst i att förlora barnet, att ha skadat barnet och att besöka mödravården. 

Att förlora barnet var en rädsla främst kopplat till missbruket. Rädslan för mödravården 

trodde våra informanter berodde på att många av de gravida missbrukarna har erfarenheter av 

våldtäkt och sexuella övergrepp, vilket kan göra att de har svårt att gå dit för det kan väcka 

otäcka minnen till liv.  Skam, skuld och rädsla resulterade ofta i ångest och oro över att 

förlora barnet. Informanterna berätta att ångest var en av de vanligaste känslorna hos alla 

människor men att anledningarna till ångesten var olika. Kvinnornas ångest med likhet med 

rädslan, var att förlora barnet till följd av deras missbruk. Men främst bottnade ångesten i att 

de var medvetna om deras egen problematik, men hade väldigt svårt att vinna över 

missbruket. Många av de gravida missbrukarna höll sig dock drogfria under sin graviditet 

men oro fanns i alla fall för vad deras missbruk kan ha skadat barnet fram tills att de visste att 

de var havande. 
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6.4. Tema 4  Yrkesprofessionella 
Det finns många faktorer som är inblandande i bemötandet, t.ex. kemi mellan människor, 

missbruksproblematiken och hur pass motiverad och öppen klienten är. Bemötandet och 

viljan att hjälpa och påverka kvinnorna var de yrkesprofessionellas mål i arbetet. Men detta är 

inte alltid enkelt då kvinnorna många gånger har andra psykiatriska diagnoser, som gör 

arbetet med missbruket och graviditeten svårt. Yrkesprofessionella som arbetar med gravida 

missbrukare jobbar utifrån olika förutsättningar beroende på var de arbetar. De 

yrkesprofessionella är aktiva på olika ställen i Sverige. Men frågan om vilka insatser som 

finns så ville vi ta reda på hur kvinnorna kommer i kontakt med dem. Informanterna hade 

ganska lika svar då klienterna kunde få kontakt med dem från flera olika håll. Vi kunde under 

våra intervjuer se att det fanns en skillnad mellan var de yrkesprofessionella jobbade och 

därmed hur kvinnorna kom i kontakt med dem. Det var genomgående att de gravida 

missbrukarna kom dit frivilligt. (vissa få fall tvingades till vård om de hade ett LVM) Vissa 

arbetsplatser fick kontakt med sina klienter via ett något bredare kontaktnät. De olika 

enheterna tar alltså emot kvinnor som själva har sökt sig dit och är motiverade. 

”oftast via att de har redan kontakt med socialtjänsten eller att de blir remitterade till oss från 

någon mödravård för att få extra stöd och hjälp i sin graviditet” (Gunilla). 

Gravida missbrukare är en specifik grupp vilket innebär att man som yrkesprofessionell har en 

viktig roll i sitt arbete, vi frågade våra informanter om vad som är viktigast med deras arbete.  

En informant ansåg att det är grundläggande att jobba med kvinnornas känslor, för att de ska 

kunna bearbeta sig själva och lyckas med sin drogfrihet. Yrkesprofessionella har många olika 

områden att jobba med särkilt kvinnornas livsvärld och att de ska kunna stå på egna ben när 

barnet föds.  

”Man måste ordna för dem det extra bra och inte låta dem leva efter att tänka på hur det ska 

bli när barnet födds. Både vi och socialsekreterare ska värna om att de inte ska komma i 

gungning när barnet föds” (Anna). 

Vi har nämnt hur viktigt det är att kvinnorna bemöts bra och inte ska känna sig stämplade pga. 

deras problematik. Försiktighet var också en faktor som de yrkesprofessionella belyste. Det är 

viktigt att man bemöter dessa kvinnor på ett ödmjukt sätt och är ytterst försiktig med 

ordvalen. Att inte ha för bråttom i bemötandet och arbetet med gravida missbrukare är mycket 

viktigt så att man inte pressar klienten. Resultatet visade att många av de gravida 

missbrukarna även har andra diagnoser och problem förutom missbruk 
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”… de kan vara så pass personlighetsstörda… men klart det är ännu viktigare med 

bemötande om man har en personlighetsstörning för vi har ju många med psykiatriska 

diagnoser” (Anna). 

I våra intervjuer har vi även tagit reda på hur insatserna ser ut och vilka metoder de använder 

sig av i arbetet med dessa kvinnor. Vi kunde se att varje enhet hade en specifik metod men det 

fanns även arbetssätt och mönster som var gemensamma. Stöd och hjälp i kvinnornas 

livsvärld är ett behov som behöver täckas för att kvinnorna ska kunna bearbeta sin 

missbruksproblematik, stödsamtal är det grundläggande för dessa kvinnor. 

Behandlingsplanerna var inte direkt utmärkande utan de yrkesprofessionella utgick mycket 

från den gravida missbrukaren och hennes situation. Det som var lika i behandlingsarbetet i 

första hand vara att hjälpa dem få en drogfri graviditet. De enheter som inte specialiserade sig 

på gravida missbrukare har inte de verktygen för att specialbehandla dessa kvinnor, utan 

utgick från missbruket. 

”Vi har inte behandling på det sättet utan vi ger ju stöd för en drogfri graviditet, vår 

behandling är ju stödsamtal och stödjande verksamhet på olika sätt… det jag vill ge är att 

förbereda på både psykologiskt och praktiskt på hur dem ska ta hand om barnet” (Anna). 

Vi kunde se en stor skillnad i hur kvinnorna får stöd när vi intervjuade de som arbetar med 

missbrukare generellt och har haft kontakt med gravida missbrukare. Stödsamtal kan betyda 

mycket för kvinnorna då de behöver få prata ur sig och råd om hur de ska gå tillväga. Samtal 

och att försöka påverka är det man kan erbjuda, precis som på andra ställen, men skillnaden är 

tydlig. Om kvinnorna söker hjälp på en specialiserad intuition så får dem specifik hjälp som är 

kartlagt utifrån deras behov. 

”vårt jobb är ju att göra en påverkan och göra en förändring det är det samtalet syftar till att 

de ska vilja få det bättre, det skiljer sig med klienterna, det är klar att vissa har en brantare 

backe att gå och inte har halkat lika långt ner och det är ju jätte trist, för vissa kan det ta 10 

år att komma tillbaka vilket försvårar” (Ida). 

7. Diskussion 
Resultatet som redovisades i föregående kapitel ger oss många svar på hur de 

yrkesprofessionella uppfattar de gravida missbrukarnas liv och vilka problem som de tampas 

med. Vi har i resultatet fått fram att de yrkesprofessionella många gånger anser sig spela en 

mycket viktig roll för kvinnorna, främst för att de ska kunna ha en drogfri graviditet. 
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Bemötande är det viktigaste verktyget som de yrkesprofessionella har, då gravida 

missbrukarnas liv präglas av många negativa känslor så som skam, skuld, rädsla och ångest. 

Dessa känslor uppkommer i interaktioner i samhället då deras missbruk går starkt emot 

samhällsvärderingar och vanliga moraliska aspekter.  

7.1. Resultat i relation till tidigare forskning 
Vår studie tyder på att kvinnornas huvuddrog är s.k. ”lättare droger” så som cannabis och 

alkohol. Amfetamin var också en drog som förekom men inte alls lika ofta som t.ex. 

alkoholen. Dessa ”lättare droger” är lättare att få tag på och är billigare vilket vi tror är en 

bidragande faktor till att de är vanligast. Alkoholen är den drog som är laglig och är dessutom 

accepterad i vårt samhälle. Detta gör att alkoholmissbruk kan under längre tid pågå utan att 

utomstående märker. Vi har kunnat se under studiens gång att kvinnor ofta döljer sitt 

missbruk under en längre tid. Detta visar även Jakobsson m.fl. i sin forskning; kvinnor döljer 

sitt missbruk en längre period främst för att det inte anses vara acceptabelt.105 Våra intervjuer 

visade att samhället stämplar kvinnorna mer än män. Detta tror vi kan bero på att kvinnor är 

en minoritetsgrupp inom missbruk men även att kvinnor anses vara de mer ansvarsfulla av de 

båda könen. I vår studie fick vi även fram att yrkesprofessionella uppger och bedömer att 

kvinnorna lever och har en relation med en man som missbrukar och som förser henne med 

droger. Brauns forskning visar också att majoriteten av alla missbrukande kvinnor lever med 

en missbrukande partner. Det faktum att de lever med en missbrukande man ansåg Braun vara 

ett av fyra viktigaste och väsentligaste hindrena i kvinnornas väg till ett drogfritt liv.106  

Vi kunde även se att alla yrkesprofessionella kunde identifiera gemensamma känslor hos 

kvinnorna, detta visar att vår förförståelse var korrekt om att det finns oarbetade känslor hos 

gravida missbrukare. Vi kunde hitta främst fyra återkommande känslor hos kvinnorna som 

också tidigare forskning kan bekräfta. Skam, skuld, ångest och rädsla är känslotillstånd som 

uppkommer i samband med att man missbrukar, och kan te sig ännu starkare om man är en 

kvinna och dessutom gravid.  

Skam var en av de negativa emotionerna som var mest utmärkande i vår studie, men det fanns 

även andra relaterade känslor hos kvinnorna, som deras behandlare identifierade. Vi kunde 

tydligt se att skammen främst berodde på hur kvinnorna skulle bli sedda och därigenom 

uppstod skulden gentemot det ofödda barnet. Brenés forskning visade också att det finns 

blandade känslor över graviditet samt att det finns ett brett spektrum av olika 

                                                            
105 Jakobsson, A, Hensing G & Spak, F, s. 201 
106 Braun, G & Thylefors, I, 1982 s. 2 
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sammanhängande känslor som kan uttryckas på olika sett.107 Skuld var också en känsla som 

de yrkesprofessionella kunde identifiera hos kvinnorna. Det kan handla om något så litet som 

en blick eller ett ordval, därför är det viktigt för de professionella att alltid ha ett bra 

bemötande. Lewis m.fl. kom fram till att vissa kvinnor redan hade en så stark skuld att ingen 

kunde säga eller göra något som skulle kunna göra den känslan ännu starkare.108 Till skillnad 

från tidigare forskning visade vår studie att kvinnorna bär på en skuld gentemot sitt barn då de 

vet att deras drogande kan ha skadat barnet resten av livet. Lewis m.fl. visade också i sin 

forskning att skulden oftast blev starkare hos kvinnorna när de träffade olika professioner.109 

Även vår studie visade att de yrkesprofessionella kan förstärka de negativa känslorna hos 

gravida missbrukare. Därför är det en viktig faktor att kvinnorna inte utsetts för förändringar 

av kontaktperson, då de inte hinner bygga upp ett förtroende i relationen.  

Våra informanter berättade att rädslan som finns hos kvinnorna kan kopplas till rädslan att 

förlora sitt barn, men även för att ha kontakt med mödravården. Detta är liknade resultat som 

Melenders forskning visar att kvinnornas rädsla för mödravården kan bottna i kvinnans 

förflutna, i många fall har dessa kvinnor utsatts t.ex. för våldtäkt. Melender skriver också om 

att rädslan uppkommit genom att de har hört skräckexempel på förlossningar, sjukdomar och 

andra skador och komplikationer som kan uppkomma under en förlossning.110 Rädslan som 

uppkommit utifrån berättelser var inget som kunde identifieras i vår studie, men liknande 

rädslor fanns hos kvinnorna gällande förlossning och huruvida fostret tagit skada av deras 

missbruk. De yrkesprofessionella försöker att undvika förlossningsrädslan genom att 

kvinnorna får grundlig information angående det som komma skall.  

Ångesten var också ett känslotillstånd som kvinnorna hade. Ångesten i likhet med rädsla 

bottnade oftast i att de var oroade av att de skadat sitt barn. Detta för att de inte planerat sin 

graviditet och har drogat under den första perioden. Även om drogandet under graviditeten till 

en början kanske skedde utan att kvinnorna var medveten av att hon var gravid, så medför det 

en ångest och rädsla för att barnet tagit skada. Lewis m.fl. kom även fram till mycket liknande 

resultat om hur ångestkänslorna ter sig.111 Vi kunde inte identifiera några direkta skillnader 

mellan vår studie och tidigare forskning när det kommer till hur ångesten uppstår. Vår egen 

reflektion kring detta sker kring hur ångesten sett ut hos de gravida missbrukarna innan de 

                                                            
107 Brené, B, s. 43 
108 A.a. s. 224 
109 Lewis, S, Klee, H & Jackson, M, s. 223-224 
110 Melender, H, 2002 s. 106 
111 Lewis, S, Klee, H & Jackson, M, s. 223-224 
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blev gravida, för vi tror att den kan ha funnits där redan innan de blev gravida, men förstärktes 

i samband med graviditeten.  

Vi anser att respekt och bra bemötande är grundläggande för alla situationer i livet. Detta blir 

ännu viktigare när man arbetar med människor, särkilt som yrkesprofessionell då man ständigt 

kommer i kontakt med människor som man kan påverka. Bemötandet var också en central 

aspekt i resultatet då kvinnorna hade en rädsla av att bli stämplade och känna sig dömda.  

De yrkesprofessionella som specifikt jobbar med denna grupp ansåg att de ständigt måste 

tänka på hur de bemöter kvinnorna samt vilka ordval de använder sig av. Detta för att kunna 

skapa en tillit. Men framför att kvinnorna inte ska bära på skuldkänslor, och kan känna sig 

trygga. Trulssons forskning visar att en långvarig relation mellan yrkesprofessionell och klient 

kan ge bättre resultat för klienten i hennes tillfrisknande, vilket stämmer överrens med de 

enheter vi intervjuat som inriktar sig på gravida missbrukare.112 Våra informanter ansåg även 

att deras uppgift var att stärka kvinnornas självkänsla och självförtroende vilket skulle kunna 

leda till att kvinnorna ska kunna stå på egna ben när de föder sitt barn. Att skapa en trygg 

social tillvaro var även en viktig aspekt. 

Något som vi såg i vår studie var att många kvinnor sökte hjälp frivilligt, vilket i de flesta 

fallen beror på att de inte vill skada sitt foster. Tidigare forskning ger oss inte någon extra 

information om detta. Vi tycker att det är väldigt bra att många söker hjälp själva men det 

finns alltid de som inte är villiga att ta emot hjälp även om de skadar sig själva och sitt foster. 

Eftersom det är frivilligt med vård i Sverige så finns det heller ingen lag som kan tvinga 

gravida missbrukare till vård.  Tidigare forskning som gjorts i South Carolina i USA samt 

Norge,113 visar att de har en annan lagstiftning när de gäller gravida missbrukare. Lagen 

skyddar det ofödda barnet då modern kan tvångsomhändertas om hon inte söker hjälp mot sitt 

missbruk. Denna lagstiftning är uppe som förslag i Sveriges riksdag och vi tror att lagen 

skulle kunna bidra till att färre barn föds med FAS eller FAE och att fler enheter skulle 

öppnas för att ge hjälp åt dessa kvinnor. Poskitt visar i sin forskning att skador hos fostret inte 

blev uppmärksammat förrän slutet på 80-talet.114 Vi anser att det ofödda barnet bör kunna 

skyddas ifrån moderns missbruk och att införa en sådan lag skulle skydda fostret. 

                                                            
112 Trulsson, K & Hedin, U, s. 153 
113 Hjerkinn, B, Lindbaek,  M & Olaug, E. 2007 s. 1 
114 Poskitt, 1948 s. 164 
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7.2. Resultat i relation till teori 
Vi har valt att använda oss av tre teoretiska perspektiv som fokuserar på olika områden. Varje 

teori har hjälpt oss att förstå gravida missbrukare bättre och vår förståelse för dessa kvinnor 

har ökat. Här nedan kommer vi beskriva teorierna kort och därefter koppla dessa till gravida 

missbrukares livsvärld och emotioner. 

7.2.1. Symboliska interaktionismen  

Den symboliska interaktionismen belyser människor som tänkande individer som agerar i 

världen. Interaktionen sker i sociala möten och därför anser vi att denna teori har en väsentlig 

betydelse för vår studie.115 De sociala interaktioner som sker mellan gravida missbrukare och 

de yrkesprofessionella är grundläggande för kvinnornas drogfrihet. Resultatet visade att 

interaktioner var det viktigaste verktyget för att kvinnorna skulle kunna bearbeta sina 

emotioner men även för att få det stöd de behöver. Interaktioner som gravida missbrukare har 

haft tidigare har gjort att de har fått negativa känslor av omgivningen då de tydligt har 

utpekats som avvikare. Deras problematik anses vara omoraliskt och svår att förstå pga. 

förväntningar på det kvinnliga könets roll i samhället.  

Symboliska interaktionismen har många olika perspektiv, men det viktigaste inom teorin är att 

förstå människors handlanden och fokuserar på sociala interaktioner. Hur människor tänker 

och definierar i olika situationer är viktigt.116 Detta kan vi relatera till gravida missbrukarens 

handlanden. För att kunna förstå deras handlanden så är det viktigt att se tillbaka på deras liv 

och det sociala samspel de deltagit i. Vi tänker främst på kvinnornas sociala uppväxtmiljö och 

vilka förutsättningar dem hade. Hur de växte upp och vilka värderingar de fick med sig 

påverkas mycket hur deras handlanden kan förklaras. Då dem flesta av kvinnorna inte hade 

fullföljt grundskolan och har haft icke närvarande föräldrar så har det påverkat deras sociala 

interaktioner. Om man inte har föräldrar som sätter gränser och ger barnen en moralisk grund 

i livet så kan det blir svårt att se skillnaden mellan rätt och fel. Om man saknar en sådan grund 

sedan ung ålder så blir det lätt att kvinnorna tar till sig droger för att leva ut sitt liv och få det 

dem saknade i sin uppväxt. Många kanske finner en trygghet hos drogerna som dem saknade 

hemma osv. 

En annan aspekt för att kunna förstå gravida missbrukarens handlanden är genom att se vilka 

traumatiska händelser de har upplevt, många kvinnor har blivit sexuellt utnyttjade från 

anhöriga men även från andra personer. Vårt resultat tyder på att kvinnorna ofta har varit med 

                                                            
115 Blumer, H, 1998 s. 4-5 
116 Charon, J, 2007 s. 30 
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om otäcka saker under sin barndom och har hållit det inom sig och därmed har även 

erfarenheterna präglat ens vuxna liv.  

Då man även vill att människan ska bli förstådd som en social person så bör man kartlägga 

gravida missbrukares sociala nätverk. Gravida missbrukare umgås främst med människor som 

har en missbruksproblematik och i vårt resultat bekräftades att många av dessa kvinnor hade 

ett förhållande med en man som själv missbrukar. Kvinnorna kommer i kontakt med 

vårdpersonal som hjälper dem ur missbruket eller motiverar dem till hjälp. Då gravida 

missbrukare sällan har en stadig ekonomi så kommer de i kontakt med bidragstagare för att 

söka ekonomisk hjälp. Som vi ser det är kvinnornas sociala nätverk begränsat. Om vi förstår 

dem som sociala personer utifrån deras nätverk så kan vi ha en större förståelse för deras 

situation. 

En annan sak som denna teori belyser är att människor agerar utifrån vad symbolerna betyder 

för dem.117 Varje enskild individ tillsätter värdet pga. sina specifika sociala interaktioner. När 

kvinnorna blir gravida så börjar de se annorlunda på sig själva och deras foster får en stor 

betydelse för dem. Deras agerande blir annorlunda i denna situation och att söka vård blir en 

möjlighet för dem och en väg till drogfriheten. Att bära på ett barn är en betydelsefull symbol 

som får kvinnorna att ta steget till en drogfrihet. 

7.2.2.  Stigma 
Goffmans teori om stigmatisering tror vi kan ha en stor betydelse för gravida missbrukare. 

Som vi har nämnt tidigare så finns de tre olika typer av stigman, kroppsliga missbildningar, 

karaktärsstigma samt stambetingande stigman.118 De stigman vi främst vill relatera till vår 

undersökningsgrupp är karaktärsstigman och kroppsliga missbildningar.  Kvinnornas 

missbruk ses som ett karaktärsstigma som är en stämpel på dessa kvinnor och som alltid 

kommer vara med dem.  Att vara missbrukare i vårt samhälle ses som ett avvikande beteende 

då samhällets normer betraktar all sorts missbruk som onormalt. Många människor har åsikter 

om hur missbrukare är och att dessutom vara gravid kan väcka stor uppmärksamhet. 

Kroppsligstigma är tydligt på dessa kvinnor då de är gravida och omgivningen ser detta. 

Kvinnorna placeras i en kategori och ses som avvikare samt behandlas på ett annorlunda sätt. 

Gravida missbrukare är en speciell grupp men även sällsynt . Detta innebär att när någon ser 

en missbrukande kvinna vara havande så reagerar dem extra mycket och kan visa det genom 

sina uttryck samt sitt bemötande. 

Goffman talar om att man kan ta till olika hjälpmedel för att bli av med sitt avvikande, men 
                                                            
117 Blumer, H, 1998 s. 2-4 
118 Goffman, E, 2009 s. 14-15 
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problemet är att man aldrig kan sudda ut sitt förflutna. Har man en gång blivit stämplad och 

hamnat i en kategori så kanske det är svårt att sudda ut sitt förflutna. Goffman anser att man 

alltid kommer att vara avvikare trots om man rättar till sina fel, samhället kommer inte se 

annorlunda på den individen. Vi tycker att samhället måsta ha öppna vyer och kunna se 

människor på nytt för att dessa individer ska få en chans att accepteras. Gravida missbrukare 

är en grupp som har svårt att socialiseras in i samhället och svårigheterna för dem blir fler om 

vi ständigt uppehåller oss vid deras bakgrund.  

7.2.3. Känslor 
Det finns många olika sätt att analysera olika emotioner, men grundläggande är att emotioner 

är ett sätt att kommunicera på och är sociala fenomen. Emotioner har stor roll i den sociala 

interaktionen då det är genom varje individs känslor man skapar en relation.119 Detta märkte 

vi tydligt då de yrkesprofessionella ofta sa att det beror på hur öppna kvinnorna är för att man 

ska kunna hjälpa dem. Detta innebär att kvinnors känslor och uttryck bestämmer hur den 

sociala interaktionen artar sig. Om klienten inte vill prata om sina känslor så blir det svårt för 

de yrkesprofessionella att hjälpa kvinnan på det plan hon behöver hjälp. Emotioner är viktiga 

både som hinder och möjligheter, för att de yrkesprofessionella ska förstå kvinnan och kunna 

hjälpa henne till ett drogfritt liv. Interaktioner som sker mellan dem yrkesprofessionella och 

missbrukande kvinnorna är grundläggande för de känslor som utvecklas. 

Vi anser att socialkonstruktivistiska synsättet kan fånga gravida missbrukares emotioner, då 

man i denna teori anser att känslor är socialt/kulturellt konstruerade,120 vilket vi har kunnat se 

under vår studie. Tidigare i arbetet har vi skrivit om hur vi betraktar missbrukare som 

avvikare, detta gör att deras känslor konstrueras av omgivningen. När man lever i ett samhälle 

där missbruk ses som något onormalt/ avvikande och dessutom tittar snett på gravida 

missbrukare så är det väl självklart att kvinnorna kommer att skämmas och ha en skuld.  När 

samhället har detta synsätt på kvinnorna så projiceras skam och skuldkänslor på dessa kvinnor 

och genom detta så känner de sig hjälplösa. Skammen uppstår ifrån omgivningens tankar och 

kvinnan påverkas starkt av hur hon ses och blir sedd ute bland människor. Skulden har sin 

vikt på det ofödda fostret och att kvinnorna tänker tillbaka och se hur deras liv kunde ha sett 

ut om de inte hade tagit droger. Då kvinnorna är medvetna om att fostret kan skadas så växer 

skuldkänslorna ytterligare. Socialkonstruktivismen anser tydligt att känslorna är konstruerade 

                                                            
119 Dahlgren & Bengt, 2004 s. 15 
120A.a. s. 18 
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så kan vi dra en koppling till vår uppsats. De yrkesprofessionella sa att kvinnorna bär på 

skamkänslor pga. att samhället har stämplat dem som dåliga mödrar och otillräcklig.   

Vi får inte heller glömma att denna teori även säger att känslor är kulturellt konstruerade, 

detta innebär att uppväxtmiljön är grundläggande för varje individ. Hur man har växt upp och 

familjekultur avgör mycket om hur varje människa påverkas och reagerar. I Sverige har vi en 

kultur som skambelägger kvinnan mer än mannen t.ex. om det händer något med barnen eller 

om man skulle överge sitt barn. Det är kanske okej om en man inte kan förse sitt barns behov 

men för en kvinna är det nästan aldrig acceptabelt. Även detta gör att kvinnornas emotioner 

blir starkare, det är inte konstigt att gravida missbrukare skäms att be om hjälp eller erkänna 

sitt missbruk. Kulturen ger olika intryck av vad som är acceptabelt och tvärtom, men det är 

genom dessa man även får lära sig vilka känslor som man bör uppleva. Om en kvinna inte 

känner skam och skuld över sitt omhändertagna barn så fryser omgivningen ut henne. Kultur 

är olika för alla beroende på vart man är uppväxt och vilka åsikter man har. I Sverige har det 

förr varit fult för en kvinna att dricka men i dagens samhälle har det blivit vanligare, 

fenomenet missbruk ses inte som en lika tydligt könsaspekt längre. Men fortfarande är 

fördomarna om kvinnor som utvecklar ett missbruk starkare än gentemot männen. Detta kan 

vi relatera till varför kvinnor ofta kan dölja sitt missbruk länge och hålla en prydlig fasad, 

kvinnorna vill se ut att vara perfekta då de känner en press från omgivningen. Skam, skuld, 

ångest och rädsla kan ses som kulturellt konstruerad och därmed även beroende av vart i 

världen en människa lever i och samspelar med andra. 

7.3. Slutdiskussion 
Efter att ha gjort denna studie har vi fått en större förståelse för gravida missbrukare och hur 

deras livsvärld ser ut, främst hur deras emotioner uppkommer och vilka verktyg 

yrkesprofessionella bör ha i sitt bemötande.  Skam, skuld, ångest och rädsla är det primära 

känslorna som har konstrueras av samhällets normer och regler. De yrkesprofessionella har en 

stor roll hos gravida missbrukare och kvinnorna ser ofta upp till dem och tar till sig av deras 

råd. När man jobbar med dessa kvinnor så måste man vara ytterst försiktig med sina ordval 

och hur man väljer att framträda som yrkesprofessionell för att inte skrämma iväg kvinnorna, 

eller kränker dem ytterligare pga. problematiken. 

Uppsatsskrivandet har gett oss en klarare bild om gravida missbrukare, de 

yrkesprofessionellas arbete och hur man bör bemöta denna specifika grupp. Vi har fått större 

förståelse om kvinnornas situation genom de teorier vi valde att utgå ifrån. Men vi anser att 
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det finns fler aspekter som bör utforskas för att få en större inblick och få ett 

helhetsperspektiv. Vi skulle tycka att det vore intressant att forska vidare på hur det går för 

dessa kvinnor samt deras barn. Hur har det gått för kvinnorna som har fått specifik hjälp? Har 

de klarat sig bättre än de kvinnor som endast sökt sig till missbrukarvårdsenheter? Det skulle 

vara betydelsefullt att få se vilka skillnader som finns och om kvinnorna har lyckats att hålla 

sig drogfria? Vi vill gärna se en forskning av hur många barn som föds med skador och vilka 

skador, men framför allt hur det har gått för dem i deras uppväxt och i det sociala livet. 

Fortsatt forskning i dessa områden skulle även kunna var till hjälp för alla insatser som jobbar 

med denna specifika grupp.  
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9. Bilaga – Frågeformulär för intervju 
Frågeställningar  

• Ålder 
• Kön 
• yrkestitel 

Missbruk 
1. Hur definierar Du missbruk? 
2. Finns det några skillnader mellan män och kvinnor missbruksproblematik? 
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Gravida missbrukare 
3. Hur ser den här gruppen ut? (ålder, status) 
4. Hur ser deras problematik ut (ekonomi, boende, förhållande, våld, barndom osv.)? 
5. Finns det några skillnader med denna grupp än med ”vanliga” missbrukare? 
6. Ser kvinnornas missbruk annorlunda ut? 
7. Vilka speciella svårigheter har kvinnorna i deras liv? 
8. Vilken drog är vanligast inom denna grupp, tror Du? 
9. Får de någon speciell behandling för dessa kvinnor? 
10. Hur får dem kontakt med er? 
11. Hur ser resultatet ut efter att ha fått vård hos er? 
12. Om kvinnorna inte lyckas hålla sig drogfria vad händer med barnen? 

 

Insatser/Yrkesprofessionella 
13. Vad har du för arbetsuppgift? 
14. Vad erbjuder er verksamhet? 
15. Vad är ert mål med verksamheten? 
16. Vilka insatser erbjuds gravida missbrukare för att bearbeta sin livsvärld? 
17. Bemöter ni gravida missbrukare annorlunda? Hur? Varför? 
18. Är det svårare att arbeta med gravida missbrukare? På vilket sett? Varför? 
19. Vad anser du är viktigast när man bemöter gravida missbrukare? 

Känslor 
20. Hur stor roll anser ni att ni har i kvinnornas känslovärld?  
21. Kan ert bemötande förstärka/försvaga dessa känslor? 
22. Vilka känslor tror ni att kvinnorna bär på? (skam, skuld, rädsla, ångest) 
23. Hur utmärker sig dessa känslor? 

 

 


