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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att utifrån perspektiv på gräsrotsbyråkrati skapa 

en djupare förståelse för socialsekreterares upplevelser av att arbeta till skydd för 

det ofödda barnet när mamma missbrukar under graviditeten. För att uppnå studiens 

syfte har kvalitativa semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare genomförts. 

Det empiriska materialet har med tematisk analys analyserats utifrån Lipskys 

(1980) teori om gräsrotsbyråkrati samt handlingsutrymme och studien har på så vis 

genererat en djupare förståelse för socialsekreterarnas upplevelser. Studien har 

behandlat avsaknaden av riktlinjer och lagstöd, slitningen mellan organisationens 

ramar och de moraliska värderingarna, samt socialsekreterarnas upplevelse av sitt 

handlingsutrymme. Resultatet visar att det råder en brist på riktlinjer och rutiner för 

att hantera dessa ärenden, och att socialsekreterarna upplever en avsaknad av 

lagstöd för att ingripa till skydd för det ofödda barnet när insatser på frivillig väg 

inte är möjliga, vilket även resulterar i att deras handlingsutrymme blir begränsat 

eller obefintligt. Detta medför att socialsekreterarna många gånger tvingas välja 

mellan att gå emot sina moraliska värderingar eller hitta sätt att kringgå lagen. 

Vidare påvisar studien att socialsekreterarna upplever ansvar för det ofödda barnet 

trots att de enligt organisationens ramverk egentligen inte har ett ansvar för denne. 

Att inte kunna agera till skydd för det ofödda barnet, i kombination med omvärldens 

förväntningar på socialsekreteraren, skapar en stark känsla av frustration. Våra 

resultat visar därför på ett behov av riktlinjer och rutiner för hur socialsekreterare 

ska arbeta med det ofödda barnet när mamma missbrukar under graviditeten. 

Emellertid täcker vår studie bara en liten del av socialsekreterares upplevelser av 

att arbeta till skydd för det ofödda barnet, varför det finns behov av vidare forskning 

inom området. Möjligen skulle förståelsen för deras upplevelser berikas av att 

belysas ur andra perspektiv, såsom makt och etik. 
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1. INLEDNING 

Sedan den första svenska lagen till skydd för barn infördes år 1902 har barnets ställning i svensk 

lagstiftning utvecklats och förstärkts (Ponnert, 2018:21–25). Barn har idag en stark rättslig 

ställning som innebär att denne ska ses som en individ med egna mänskliga rättigheter och att 

barnets bästa ska beaktas i alla frågor rörande denne (Singer, 2012:17). Det ofödda barnet1 

däremot, är inte en juridisk person i den svenska lagstiftningen och saknar därmed ett rättsligt 

skydd (Westman, 1993:481). Varken i Lag om Förenta nationernas konvention om barnets 

rättigheter (SFS 2018:1197) eller Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) omnämns det ofödda 

barnet i lagtext. Att det ofödda barnet saknar skydd i gällande rätt är ett ämne som har belysts 

på riksdagsnivå vid flertal tillfällen utan att resultera i en lagförändring (se SOU 1987:11, SOU 

2011:35 och Ds 2009:19). Socialtjänsten saknar således möjlighet att ingripa till skydd för det 

ofödda barnet när insatser på frivillig väg eller tvångsåtgärder inte är tillämpbara. 

 

En av de allvarligaste riskfaktorerna för det ofödda barnet är om mamma brukar alkohol 

och/eller droger under graviditeten, och kan resultera i långsiktiga konsekvenser även efter 

födseln (Mc Elhinney, Taylor och Sinclair, 2021b:109). I en rutinmässig föräldrautbildning i 

Sverige medgav 30 procent av kvinnorna anonymt att de fortsatte sitt alkoholbruk under 

graviditeten, om än i minskad mängd än tidigare (Göransson, Magnusson, Bergman, Rydberg 

& Heilig, 2003:1514, 1517). En studie utförd på Nya Zeeland styrker uppgiften och visade att 

29 procent av de gravida kvinnorna drack alkohol efter att de fått kännedom om att de väntade 

barn (McDonald & Watson, 2020:167). Då svensk gällande rätt saknar skydd för det ofödda 

barnet, finns därmed en risk att socialsekreterare inte har möjlighet att ingripa om mamma 

missbrukar alkohol eller droger under graviditeten, när Lag om vård av missbrukare i vissa fall 

(LVM, SFS 1988:870) inte är tillämpbart. Att på grund av de organisatoriska ramarna inte 

kunna agera till skydd för det ofödda barnet kan tänkas innebära ett dilemma för den 

professionelle. Socialsekreterare som arbetar med dessa frågor har sålunda motstridiga 

perspektiv att hantera; mammas rätt till självbestämmande och det ofödda barnets eventuella 

rätt till skydd (Søvig, 2011:160–161). Vi är därför intresserade att undersöka hur 

socialsekreterare upplever diskrepansen mellan möjligheten att skydda det ofödda barnet och 

den eventuella begränsning som finns i organisationens utformning och juridiska ramverk. 

Vidare önskar vi ta reda på hur socialsekreterare upplever sina befogenheter, sitt ansvar och sitt 

handlingsutrymme i arbetet med det ofödda barnet när mamma missbrukar under graviditeten. 

  

 
1  Med termen “det ofödda barnet” åsyftas barn som avses att födas, enligt nedanstående begreppsdefinition. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utifrån perspektiv på gräsrotsbyråkrati skapa en djupare förståelse 

för socialsekreterares upplevelser av att arbeta till skydd för det ofödda barnet när mamma 

missbrukar under graviditeten. 

Frågeställningar: 

o På vilka sätt skildrar socialsekreterare sitt arbete med det ofödda barnet när mamma 

missbrukar under graviditeten? 

 

o Hur upplever socialsekreterare sina befogenheter, sitt ansvar och sitt handlingsutrymme 

i arbetet med det ofödda barnet när mamma missbrukar under graviditeten? 

 

1.2 Avgränsningar 

Vår studie avgränsar sig till svenska socialsekreterares upplevelser och den svenska 

lagstiftningen. Emellertid sätter vi även studien i relation till en internationell kontext. Vidare 

har vi definierat att begreppet missbruk enbart innefattar bruk av alkohol eller droger, övriga 

former av missbruk exkluderas därmed. Slutligen kommer vi inte beröra aborträtt eller diskutera 

“när livet börjar”, då studien fokuserar vid det ofödda barnet som planeras att födas och bli en 

del av vårt samhälle, enligt definitionen nedan. 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Det ofödda barnet – I tidigare forskning används både orden ofödd och foster samt engelskans 

unborn, foetus och fetus för att definiera barn som ännu inte är födda. Vi har insikt i att det 

svenska ord som vanligen används för barn som inte ännu är födda är foster 

(Nationalencyklopedin, u.å.). I studien har vi dock valt att genomgående använda termen “det 

ofödda barnet” som ett samlingsbegrepp för barn vilka planeras att födas och ska bli del av vårt 

samhälle, oavsett vilken graviditetsvecka mamma befinner sig i. 

Den gravida mamman – I denna studie har vi utgått från den samlingsterm tidigare forskning 

använder, varför termen “den gravida mamman” används för att definiera den förälder som är 

gravid. Vi är dock medvetna om att inte alla gravida identifierar sig som mamma och att det är 

ett könat begrepp. Detta skulle kunna bidra till att reproducera heteronormen eller cisnormen, 

vilket inte är vår intention. 

Missbruk – Vi använder begreppet missbruk i social och juridisk mening enligt definitionen “. 

. . användning av alkohol och andra droger som bryter mot lagstiftning eller andra normer om 

acceptabel konsumtion i samhället.” (SOU 2011:35:486). Den svenska normen vad gäller 

alkohol- och drogkonsumtion under graviditet är avhållsamhet (Søvig, 2011:160–161; Roos, 

2021:7), varför all konsumtion kommer betraktas som missbruk. Vidare kommer vi inte skilja 

mellan alkohol- och droganvändning då fokus kommer ligga på att mamma missbrukar under 

graviditeten, inte vad mamma missbrukar. 
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Socialsekreterare – Tidigare forskning i en svensk kontext använder sig av både beteckningarna 

socialarbetare och socialsekreterare, och i internationell litteratur används social worker, för att 

beskriva människor som arbetar inom det sociala arbetets praktik. Vi har valt att använda 

termen socialsekreterare som en samlingsterm för de som arbetar med myndighetsutövning 

inom socialtjänsten. 

 

Gräsrotsbyråkrat – I denna studie förstås begreppet gräsrotsbyråkrat utifrån Lipskys (1980, s. 

3) definition. En gräsrotsbyråkrat är en person som är anställd inom den offentliga sektorn, i 

sitt arbete har direktkontakt med klienter, samt har ett stort handlingsutrymme i sitt 

beslutsfattande. Socialsekreterare kan således förstås som gräsrotsbyråkrater, varför termerna 

används synonymt. 

 

1.4 Disposition 

Studien fortsätter i kapitel två med en forskningsöversikt, vari sökprocessen för att finna 

forskningslitteratur inom området beskrivs. Litteraturen presenteras utifrån tre teman: 

konsekvenser för det ofödda barnet, lagstiftning och socialsekreterares upplevelser. Dessa söker 

spegla de forskningsfält som anknyter till studiens syfte och frågeställningar och ger en 

grundläggande förståelse av området. Kapitel tre innefattar de teoretiska ramverk studien utgår 

ifrån, Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkrati samt handlingsutrymme vilka beskrivs i 

relation till studien. Det fjärde kapitlet behandlar studiens metodologiska val och överväganden. 

Metodval som redogörs för är hermeneutisk och abduktiv ansats, kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer, urval och genomförande samt tematisk analys. Vidare diskuteras även tillförlitlighet 

och etiska överväganden. Studiens femte kapitel utgörs av en resultat- och analysdel, som delas 

in i tre teman: “Det som inte syns, det finns inte”, ansvar för den skyddslösa och upplevelse av 

handlingsutrymme. Resultat och analys framställs tillsammans, då vi anser att analyserna är tätt 

sammankopplade med de resultat som framkommer i studien. I det sjätte, och sista, kapitlet 

summeras studien och frågeställningarna besvaras. Därefter följer en diskussion av studien i 

relation till tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter, metodologiska överväganden samt 

implikationer för det sociala arbetet som forskning och praktik. 

 

2. FORSKNINGSÖVERSIKT 

I följande kapitel presenteras vår sökprocess och forskningsläget. Tidigare forskning 

presenteras utifrån tre teman: konsekvenser för det ofödda barnet när mamma missbrukar under 

graviditeten, lagstiftning gällande det ofödda barnet när mamma missbrukar under graviditeten 

och socialsekreterares upplevelser av att vara en gräsrotsbyråkrat och av att arbeta till skydd för 

det ofödda barnet när mamma missbrukar under graviditeten. Avslutningsvis följer en kort 

reflektion över kunskapsläget. 

 

2.1 Sökprocess 

Sökprocessen för tidigare forskning inleddes med att formulera sökord relevanta för studiens 

forskningsfråga. På svenska användes sökorden ofödd, foster, gravid, gräsrotsbyråkrat, 



Barkestad & Sundberg 

8 (52) 

handlingsutrymme, befogenheter, riktlinjer, lagar, social*, missbruk, LVM, alkoholmissbruk 

och drogmissbruk. På engelska var sökorden unborn, fetus, foetus, pregnant, street-level 

bureaucracy, law, jurisdiction, guidelines, social*, child protective services, CPS, safeguarding, 

mother, substance abuse, alcohol abuse och drug abuse. Samtliga sökord användes inte vid varje 

sökning. Inkluderingskriteriet har varit att artiklarna ska vara kollegialt granskade, varför vi 

använt funktionen peer-reviewed. Inledningsvis sökte vi efter artiklar via Uppsala 

universitetsbibliotek genom funktionen “avancerad sökning”. Sökorden kombinerades med 

varandra genom att använda både trunkering och de booleska operatorerna OR och AND. 

Genom att göra detta ökades möjligheten att hitta litteratur då sökningen inkluderar 

böjningsformer av ord samt möjliggör att få träffar om enbart ett av orden som kombinerats 

med OR går att finna i artikeln. Genom att använda AND minskades antalet träffar, och 

litteraturen avgränsades mer specifikt till sökorden. 

 

Initialt fann vi flera artiklar som behandlade aborträtt, kvinnans rätt till självbestämmande och 

diskuterade “när livet börjar”. Då studien inte behandlar dessa ämnen bedömde vi att artiklarna 

inte var av relevans och insåg att vi behövde ändra vår sökprocess. Vi testade att kombinera 

och omformulera sökorden. Slutligen utökades även sökningen till databaserna JUNO och 

ProQuest Social Sciences Premium Collection. I JUNO kunde inte litteraturen avgränsas till 

funktionen kollegialt granskad och vi behövde därmed vara mer försiktiga i sorteringen av 

material. På ProQuest Social Sciences Premium Collection avgränsade vi oss till litteratur som 

både var kollegialt granskad och till en svensk kontext. Genom våra systematiska sökningar 

fann vi flertal forskningsartiklar. Sökningarna kombinerades med att göra kedjesökningar och 

vi säkerställde därefter att denna litteratur var kollegialt granskad. Dock ser vi en fara med att 

allt för mycket utgå från andra forskares referenslitteratur, då det dels skulle reflektera deras 

uppfattning av forskningsläget, dels finnas risk att artiklar av relevans förbises, varför vi gjort 

detta med försiktighet. 

 

2.2 Konsekvenser av mammas missbruk under graviditeten 

Flera forskare har identifierat att alkohol- och drogmissbruk under graviditeten är en riskfaktor 

för det ofödda barnet (Göransson et al., 2003:1514; Søvig, 2011:158; Reitan, 2019:226; Mc 

Elhinney, Taylor & Sinclair, 2021a:109). I de nordiska länderna anses väntande mödrars 

alkoholintag vara ett betydande hälsoproblem och gravida kvinnor avråds helt från att 

konsumera alkohol emedan negativa hälsoeffekter för barnet kan uppstå (Søvig, 2011:158–

159). En konsekvens av att mamma missbrukar alkohol under graviditeten kan vara att barnet 

riskerar att födas med Fetal Alcohol Syndrome (FAS) eller Fetal Alcohol Spectrum Disorders 

(FASD) (Søvig, 2011:158). FAS beskrivs som den allvarligaste diagnosen ett barn kan få till 

följd av mammas alkoholkonsumtion under graviditeten. Diagnosen innebär att det ofödda 

barnets utveckling hämmats allvarligt och att barnet efter födseln diagnostiserats med grava 

missbildningar (Calhoun & Warren, 2007:168). FASD är en samlande term för flertal 

hälsoproblem, vilka orsakats av alkoholkonsumtion under graviditeten (Søvig, 2011:158), 

såsom permanenta förändringar i hjärnan vilka kan påverka beteende och kognitiva funktioner 

(Riley & Mcgee, 2005:362). Även McDonald och Watson (2020:166–167) når slutsatsen att 

alkoholkonsumtion under graviditeten har en negativ effekt på barnets tillväxt, om än liten. 
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Däremot fann forskarna en signifikant skillnad i talutveckling, till det sämre, i jämförelse med 

barn vars mammor inte brukat alkohol under graviditeten. 

 

Ur ett socialt och samhälleligt perspektiv pekar tidigare forskning på att barn till mammor som 

missbrukat alkohol- och droger under graviditeten möter sociala svårigheter efter födseln 

(Reitan, 2019:226). Det finns emellertid motstridiga åsikter. Rebbe, Mienko, Brown och 

Rowhani-Rahbar (2019:35) fastslår att mammas missbruk under graviditeten inte påverkar 

förekomsten av inblandning från socialtjänsten. Samtidigt visar flera studier att barn som 

exponerats för alkohol och droger under graviditeten har högre risk för att bli aktuella hos 

socialtjänsten och att placeras i fosterhem än andra barn (Reitan, 2011:222; Prindle, Hammond 

& Putnam-Hornstein, 2018:79; Reitan, 2019:222–223). 

 

2.3 Det ofödda barnet i lagstiftning 

I internationell forskning finns flertalet studier som belyser svårigheter, såväl som möjligheter, 

gällande lagstiftning till skydd för det ofödda barnet när mamma missbrukar alkohol och droger 

under graviditeten. Emellertid påpekas att i jämförelse med andra barngrupper är det ofödda 

barnet en understuderad grupp (Montgomery & Cornock, 2011:3–4). Montgomery och 

Cornock (ibid.:5–8) klargör att i England och Wales saknar det ofödda barnet rättigheter. Före 

födseln har mammas självbestämmanderätt företräde över det ofödda barnets skydd. Däremot 

efter födseln, då barnet blir en juridisk person, finns möjlighet att stämma för skador orsakade 

under graviditeten, något författarna beskriver som en paradox vilken skapar förvirring gällande 

det ofödda barnets juridiska status. Lagstiftningen tillåter även socialtjänst att påbörja en pre-

proceedings process innan barnet är fött, vilken möjliggör för socialarbetare att planera för 

barnets skydd om oro finns under graviditeten (Masson & Dickens, 2015:110). Pre-proceedings 

process spelar stor roll i planeringen för det ofödda barnet och ger möjlighet för socialarbetare 

och föräldrar att tillsammans skapa en plan för barnet efter födseln (ibid.:113, 117). 

 

Som enda land i Europa har Norge i sin tvångsvårdslagstiftning gällande missbrukare en 

paragraf till skydd för det ofödda barnet (Søvig, 2011:159). Paragrafen trädde i kraft år 1996 

och prioriterar det ofödda barnets hälsa och utveckling över mammans rätt till 

självbestämmande (Söderström & Skolbekken, 2012:155, 168). För att lagen ska vara 

tillämpbar finns det fem rekvisit, vilka bland annat innefattar att mamma bedömts ha 

missbruksproblem, vård på frivillig väg inte är tillräcklig samt att det är troligt att det ofödda 

barnet tar skada av missbruket under graviditeten (Søvig, 2011:168). En studie utförd i Norge 

fann att kvinnor omhändertagna enligt paragrafen inte betraktade det som ett tvångsingripande, 

alla utom en hade själva önskat tvångsvård då de inte trodde sig kunna avstå missbruket på egen 

hand (Myra, Ravndal, Torsteinsson & Wiig, 2016:304, 307). 

 

I Sverige utgår rättssystemet från ett familjeperspektiv med fokus på tidigt stöd och preventiva 

insatser (Leviner, 2014:210–218). Det ofödda barnet nämns emellertid inte uttryckligen i 

svensk lagstiftning och saknar därmed rättsligt skydd (Westman, 1993:483–484). I Sverige har 

det ofödda barnets skydd och rättigheter varit aktuellt på flera politiska nivåer under lång tid 

och samhällsdiskussionen pågår alltjämt (se Westman, 1993; Søvig, 2011; SOU 1987:11; SOU 
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2011:35; Ds 2009:19). Det har dock inte resulterat i någon lagändring till skydd för det ofödda 

barnet. I likhet med Norge har Sverige en lagstiftning, LVM (SFS 1988:870), som reglerar 

tvångsvård av missbrukare. I 4 § finns en möjlighet att besluta om tvångsvård, såtillvida att de 

andra två rekvisiten är uppfyllda, om den gravida mamman “...kan befaras komma att allvarligt 

skada sig själv eller någon närstående”. Dock räknas inte det ofödda barnet som närstående 

(Søvig, 2011:169–170; Socialstyrelsen, 2021:62). Socialstyrelsen (2021:62) fastslår att det 

ofödda barnet saknar skydd enligt paragrafen, men klargör att det finns möjlighet för tvångsvård 

under graviditeten enligt 4 § 3a LVM (SFS 1988:870) om mamma riskerar att orsaka allvarliga 

och bestående men på barnet och sålunda riskerar att skada sin psykiska hälsa. Emellertid 

saknas en prejudicerande dom gällande tvångsvård enligt ovan då det aldrig prövats i Högsta 

förvaltningsdomstolen (Socialstyrelsen, 2021:62). 

 

2.4 Socialsekreterares upplevelser 

2.4.1 Att vara en gräsrotsbyråkrat 

Socialsekreterare utmärker sig som en särskilt utsatt arbetsgrupp till följd av hög 

arbetsbelastning och stort individuellt ansvar (Astvik, Melin & Allvin, 2014:52). I synnerhet 

beskrivs handläggare som jobbar till skydd för barn och ungdomar ha höga stressnivåer 

(Antonopoulou, Killian & Forrester, 2017:42). När organisationens mål och de tillgängliga 

resurserna inte överensstämmer med socialsekreterarens egna förväntningar och önskningar på 

sin yrkesroll kan det ge upphov till inre psykologisk stress och moraliska konflikter (Astvik et 

al., 2014:63–65). Haight, Sugrue och Calhoun (2017a:32–33), bekräftar att bristande resurser 

är en anledning till att moralisk stress uppstår, men framhäver även andra faktorers inverkan 

såsom svårigheter relaterade till riktlinjer, policys och lagar, samt att behöva agera i motsägelse 

till sina moraliska värderingar. Thunman (2016:60) menar att paralleller kan dras mellan den 

moraliska stressen och de dilemman beskrivna i teorin om gräsrotsbyråkrati. 

 

I ett försök att hantera den moraliska stressen visar tidigare forskning att socialsekreterare 

utvecklar hanteringsstrategier (Astvik et al., 2014; Thunman, 2016; Haight et al., 2017a). En 

strategi som betonas är att använda kollegorna som arbetar inom samma fält och med liknande 

arbetsuppgifter som stöd (Astvik et al., 2014:59; Haight, Sugrue, Calhoun & Black, 

2017b:114). Brend och Collin–Vézina (2021:10) beskriver att kollegialt stöd är den viktigaste 

skyddsfaktorn i det sociala arbetets praktik. Ytterligare en strategi som återges är 

kompensatoriska strategier, vilka innebär att socialsekreteraren försöker kompensera för den 

rådande obalansen mellan arbetskraven och de begränsade tidsramarna och resurserna, 

exempelvis genom övertidsarbete. Att använda sig av kompensatoriska strategier i sin 

yrkesutövning bidrar till att skapa moraliska dilemman hos socialsekreteraren (Astvik et al., 

2017:56–57). 

 

2.4.2 Att arbeta till skydd för det ofödda barnet när mamma 

missbrukar under graviditeten 

Socialsekreterares upplevelser och erfarenheter av att arbeta med ofödda barn när mamma 

missbrukar under graviditeten är ett forskningsområde som innefattar få studier. Mc Elhinney, 
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Taylor och Sinclairs (2019:270) försök att genomföra en internationell metastudie på litteratur 

inom området styrker konstaterandet. Då författarna inte fann tillräckligt med underlag valde 

de att ändra syftet och som alternativ utföra en narrativ sammanställning av forskningsläget. 

Litteraturen fokuserar emellertid huvudsakligen på barnmorskors, sjuksköterskors och 

kuratorers erfarenheter av att arbeta med mammor som missbrukar under graviditeten 

(ibid.:274), och inte socialsekreterares upplevelser. Ett exempel på en sådan studie är Heimdahl 

(2018), i vilken barnmorskor och kuratorer inom den frivilliga specialiserade mödravården 

intervjuades om sitt arbete med mammor som missbrukar under graviditeten. Resultatet visade 

att de professionellas mål är att stötta mamma till en alkohol- och drogfri graviditet och i 

förberedelserna inför föräldrarollen, därutöver söker specialistmödravården att samarbeta med 

socialsekreterare för att förbereda för tiden efter födseln (Heimdahl, 2018:384–385). Resultatet 

visade att de professionellas mål är att stötta mamma till en alkohol- och drogfri graviditet. 

Därutöver söker specialistmödravården att samarbeta med socialsekreterare för att förbereda 

för tiden efter födseln (ibid.:384–385). Mc Elhinney et al. (2021b:110) menar att både 

tvärprofessionell samverkan och en förtroendefull relation till den gravida mamman är av vikt 

för att skydda det ofödda barnet. Professionella beskriver dock att då mammas alkohol- och 

drogmissbruk under graviditeten är en riskfaktor för det ofödda barnet finns en intressekonflikt 

för de professionella mellan den gravida mammans bästa och barnets bästa (Heimdahl., 

2018:395–396). 

 

I en socialtjänstkontext framhåller Søvig (2011:160–161) att socialsekreterare som arbetar med 

ofödda barn behöver hantera motstridiga rättsliga och ideologiska perspektiv; mammas rätt till 

självbestämmande och det ofödda barnets rätt till skydd. Likaså vittnar brittiska 

socialsekreterare om att beslutsfattande i arbetet med ofödda barn och mammor som missbrukar 

är komplext och de upplevde sig sårbara och utmanade både i sin professionella roll och i sina 

personliga värderingar (Critchley, 2020:900). Kollegialt stöd framhävs vara en vital aspekt vid 

känsliga och viktiga beslut gällande ofödda barns säkerhet och skydd. Ytterligare faktorer 

socialsekreterare beskriver handlar om att fatta livsavgörande beslut under tidspress, vari viljan 

att skydda det sårbara barnet och rädslan för att fatta felaktiga beslut som skulle kunna innebära 

potentiell risk för deras framtida karriär exemplifieras (ibid.:901). 

 

2.5 Reflektioner över kunskapsläget 

Flera av studierna baseras på barnmorskors, sjuksköterskors, kuratorers och socialsekreterares 

riskbedömningar (se Critchely, 2020; Mc Elhinney et al.,2021a; Mc Elhinney et al., 2021b). 

Artiklarna diskuterar inte varför mammas missbruk under graviditeten anses vara den främsta 

risken utan konstaterar enbart att det är så. Flera artiklar inom området är kvantitativa och fångar 

sålunda inte de professionellas erfarenheter och upplevelser. Vi har funnit en avsaknad av 

forskning gällande socialsekreterares upplevelser av att arbeta till skydd för det ofödda barnet 

när mamma missbrukar under graviditeten, varför vi valt att inkludera ett avsnitt gällande 

socialsekreterares upplevelser av att arbeta inom det sociala arbetets praktik i generell 

bemärkelse. På så vis kan förståelsen för de dilemman som kan uppstå i yrkesrollen som 

gräsrotsbyråkrat fördjupas. För att beskriva det ofödda barnets ställning i svensk lagstiftning 

fick vi frångå vårt inkluderingskriterium gällande kollegialt granskade artiklar och använda en 
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handbok från Socialstyrelsen (2021), samt en artikel publicerad på Svensk juristtidning skriven 

av Per Westman (1993). Bristen på forskning rörande socialsekreterares upplevelser av att 

arbeta till skydd för det ofödda barnet när mamma missbrukar under graviditeten, och att den 

litteratur som finns gällande det ofödda barnets rättsliga ställning i Sverige är skriven år 1993, 

åskådliggör en avsaknad av forskning inom området. 

 

3. TEORETISKT RAMVERK 

I följande kapitel presenteras vår teoretiska utgångspunkt, vilken är den amerikanske professorn 

och statsvetaren Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati (eng. street-level bureaucracy). 

Därtill kommer begreppet handlingsutrymme diskuteras. 

 

3.1 Gräsrotsbyråkrati 

Då studien söker förståelse för socialsekreterares upplevelse av sitt handlingsutrymme i arbetet 

med det ofödda barnet när mamma missbrukar under graviditeten, har vi valt att använda 

Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkrater som beskriver handlingsutrymme i offentliga 

organisationer. År 1980 gavs den första boken om gräsrotsbyråkrati ut och år 2010 utkom en 

reviderad version, i vilken det inkluderades ett kapitel där författaren bemöter kritik riktad mot 

teorin under åren. Då vi inte finner att detta kapitel tillför något i vår studie, samt då utgåvorna 

innehållsmässigt inte skiljer sig åt i övrigt, har vi valt att använda originalutgåvan. 

 

En gräsrotsbyråkrat är en person som är anställd inom den offentliga sektorn, i sitt arbete har 

direktkontakt med klienter och har ett stort handlingsutrymme i sitt beslutsfattande. En 

yrkesgrupp som definieras som gräsrotsbyråkrater är socialsekreterare (Lipsky, 1980:3). 

Gräsrotsbyråkratens omfattande handlingsutrymme innebär i praktiken en frihet att ta 

självständiga beslut gällande möjliga insatser på frivillig väg eller tvångsåtgärder. Emellertid 

beskrivs att fastän gräsrotsbyråkrater kännetecknas av sitt betydande handlingsutrymme och en 

stor självständighet i beslutsfattandet styrs denne alltjämt av normer inom arbetsgruppen samt 

organisationens lagar, regler och direktiv. En begränsning av det stora handlingsutrymmet inom 

organisationerna skulle möjligen försvåra och eventuellt omöjliggöra arbetet eftersom 

gräsrotsbyråkratens personnära arbete kräver självständighet. Detta då gräsrotsbyråkrater 

arbetar i situationer som är komplexa och kräver en individuell och medmänsklig respons som 

inte går att förutse, varför det inte kan reduceras till manualer och förbestämda 

handlingsdirektiv (ibid.:13–15). 

 

Gräsrotsbyråkrater arbetar i spänningsfältet mellan klientcentrerade och organisatoriska mål 

vari det ofrånkomligen uppstår konflikt mellan organisationens ramar och klientens intressen 

(Lipsky, 1980:44). Därutöver redogörs för att det även kan uppstå en konflikt mellan 

gräsrotsbyråkraten och dennes överordnade, vilken grundar sig i skilda intressen och 

perspektiv, däribland att direktiv ovanifrån inte upplevs som legitima. Gräsrotsbyråkraten kan 

därför söka utöka sitt handlingsutrymme i ett försök att stå emot de överordnade för att 

säkerställa de egna intressena, något som skulle kunna leda till en bristande efterlevnad av 
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organisationens mål och riktlinjer. Den överordnade kan i sin tur försöka begränsa 

gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme för att försäkra sig om att de organisatoriska målen 

uppnås (ibid.:16–19). 

 

Organisationerna kännetecknas av att ha begränsade tidsramar och stor arbetsbörda, vari arbetet 

till stor del består av administrativa uppgifter vilket bidrar till en känsla av tidspress och mindre 

tid för interaktioner med klienter. Fastän ärendena många gånger präglas av en komplexitet 

krävs inte sällan en snabb handläggning, varvid gräsrotsbyråkraten kan tvingas fatta beslut som 

inte är väl underbyggda. Det är en anledning till att de ofta upplever en hög grad av osäkerhet i 

sitt arbete. Därutöver beskrivs att oförmåga att möta organisationens förväntningar kan leda till 

att gräsrotsbyråkraten ifrågasätter sin egen kompetens. Emellertid kan det snarare härröra från 

att det råder en tvetydighet i organisationens ramverk och mål, såsom att samtidigt ha både en 

snabb och säker handläggning, än ett personligt misslyckande. Den upplevda känslan av 

misslyckande kan även grunda sig i brist på kunskap och arbetserfarenhet. Då organisationerna 

påverkas av utomstående faktorer, exempelvis ett fluktuerande flöde av klienter, kan det vara 

svårt att anpassa verksamhetens personalstyrka samt mängd av tillgängliga insatser och 

arbetsmetoder i relation till de behov som finns. Därmed finns det en risk att gräsrotsbyråkraten 

inte har lämpliga insatser att tillgå i relation till klienten. Ofrånkomliga konflikter uppkommer 

givet slitningen mellan att inneha ett individorienterat klientfokus och organisationens ramar 

(Lipsky, 1980:29–35, 44). Det individnära arbetet medför även att gräsrotsbyråkraten behöver 

bemöta klientens reaktioner på beslut eller handhavande och att de återkommande kritiseras för 

att inte vara tillräckligt lyhörda (ibid.:9, 27). 

 

Kritik har emellertid uttryckts mot Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkrati. Evans (2011:371) 

problematiserar att Lipsky talar om gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme utifrån att de skulle 

utgöra en homogen grupp. Hänsyn tas således inte till att yrkeskategorierna är mångfacetterade 

och har skilda ramverk. De olika förutsättningar som råder inom respektive fält tas därmed inte 

i beaktande. Även Howe (1991:204, 220, refererad i Evans & Harris, 2004:880) riktar kritik 

mot Lipskys teori, och menar att gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme har försvagats kraftigt 

till förmån för en ny ledningsstyrd praktik. Howe (ibid.) argumenterar för att då 

gräsrotsbyråkraterna allt mer styrs av organisationens ledning och organisatoriska 

förutsättningar, såsom lagar, resurser och riktlinjer, minskar de verksammas autonomi och 

handlingsutrymme i yrkesrollen. Den kritik som framförts öppnar upp för reflektion gällande 

om Lipskys teori är applicerbar på socialsekreterares förutsättningar då ramverken skiljer sig 

mellan de olika gräsrotsbyråkratierna. Likväl öppnar det upp för en diskussion om huruvida 

teorin har försvagats till följd av att gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme har minskat. Men 

då Lipsky (1980) redogör för att gräsrotsbyråkrater i generell bemärkelse står inför motstridiga 

mål, med en upplevelse av en inneboende konflikt och otillräcklighet i relation till 

organisationens ramar, finner vi det ändå relevant att analysera socialsekreterares upplevelser 

av att agera till skydd för det ofödda barnet när mamma missbrukar utifrån teorin om 

gräsrotsbyråkrati. 
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3.2 Handlingsutrymme 

Socialsekreterares handlingsutrymme formas i klientinteraktionen och utgörs både av de 

organisatoriska ramarna och den professionelles kunskap och yrkeskompetens. 

Handlingsutrymmets storlek för den enskilde socialsekreteraren avgörs av organisationens 

uppdrag i form av lagar, riktlinjer och policys, men skapas även i relation till rutiner och 

traditioner på arbetsplatsen samt den egna kunskapen och förmågan att utnyttja den frihet som 

handlingsutrymmet innebär (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008:15–17). I sig är emellertid 

handlingsutrymmet varken positivt eller negativt, utan utgör en nödvändig förutsättning för att 

som socialsekreterare kunna fatta beslut givet de skiftande behov och den osäkerhet i 

beslutsfattande som ofta präglar verksamheterna (Evans & Harris, 2004:871, 892). Den 

autonomi och självständighet som handlingsutrymmet innebär är nödvändig för att kunna möta 

klienters varierande behov inom organisationen, vilken till stor del styrs av förutsättningar som 

är både ekonomiska, sociala och politiska. Det finns dock stor variation mellan olika 

arbetsplatser och handlingsutrymmet kan vara mindre eller större, därmed kan 

självständighetsgraden variera stort (Svensson et al., 2008:84–86). 

 

Socialsekreterarens handlingsutrymme innebär att verka mellan och inom två spänningsfält. 

Det ena fältet utgörs av socialsekreterarens professionalism, såsom utbildning och formell 

kompetens, samt dennes personliga egenskaper och livserfarenhet, vilka kan medföra en ökad 

förståelse för klienten och dennes situation. Det andra fältet utgörs av gräsrotsbyråkratens 

dilemma att dels vilja uppfylla klientens behov, dels fullfölja organisationens uppdrag. Att 

ställas inför dilemmat att behöva välja mellan att följa organisationens ramar eller tillgodose 

klientens behov kan resultera i en inre konflikt, vari socialsekreteraren kan tvingas gå emot sina 

moraliska värderingar, sitt yrkeskunnande och sin professionalitet (Svensson et al., 2008:95, 

105–109). Då studien undersöker socialsekreterares upplevelser av att arbeta till skydd för det 

ofödda barnet när mamma missbrukar under graviditeten, vilket innefattar dilemmat av att 

arbeta mellan organisationens ramar och det ofödda barnets behov, är handlingsutrymme enligt 

oss ett relevant begrepp i analys eftersom det belyser de möjligheter och begränsningar 

socialsekreterare kan möta i sin yrkesutövning. 

 

4. METOD 

I detta kapitel presenteras studiens hermeneutiska och abduktiva forskningsansats, samt 

kvalitativa metod bestående av semistrukturerade intervjuer och analysmetoden tematisk 

analys. Avslutningsvis diskuteras studiens tillförlitlighet och etiska överväganden. 

 

4.1 Forskningsansats 

Denna studie utgår från en hermeneutisk ansats, då den springer ur en verklighetsuppfattning 

baserad på̊ tolkningar av densamma (Lundin, 2008:104). Forskaren pendlar i hermeneutiken i 

en cirkelrörelse mellan del och helhet samt förförståelse och förståelse i sin önskan att tolka det 

empiriska materialet. Genom denna pendling kan forskaren bilda sig ny och fördjupad kunskap 

och förståelse av delen likväl som av texten som helhet (Alvesson & Sköldberg, 2017:135, 139–
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140; Sohlberg & Sohlberg, 2019:106, 115). Hermeneutiken har ett fokus på teoretiska 

antaganden i sin tolkning av empiriskt material (Lundin, 2008:102). Studien som helhet utgår 

från den förförståelse av forskningsfältet och teori vi tillskansat oss under vår bearbetning av 

litteratur. Något vi sett som särskilt värdefullt då socialsekreterares upplevelser av att arbeta till 

skydd för det ofödda barnet när mamma missbrukar under graviditeten är ett obeforskat fält 

samt då vår egen förförståelse av området var begränsad. Den hermeneutiska pendelrörelsen 

mellan vår samlade förförståelse som forskare utifrån bakgrund, tidigare forskning, teori och 

vårt empiriska material kan således vara fördelaktig för att skapa förståelse för och tolka 

socialsekreterarnas upplevelser. Då text och subjekt i relation till förståelse är centrala aspekter 

inom den hermeneutiska traditionen (Lundin, 2008:104), och vi i vårt syfte söker förståelse för 

socialsekreterares upplevelser, finner vi att en hermeneutisk ansats är passande. 

 

Med hermeneutiken som ontologisk utgångspunkt används en abduktiv ansats i analysen av det 

empiriska materialet. En abduktiv ansats är en förståelseansats som innebär att forskaren i sin 

tolkning av materialet växlar mellan empirin och sitt teoretiska ramverk för att skapa förståelse 

(Alvesson & Sköldberg, 2017:14). Den abduktiva ansatsen möjliggör ett skapande av 

sammanhang genom att urskilja underliggande mönster i det empiriska materialet och söker på 

så vis förstå forskarens observationer (Alvesson & Sköldberg, 2017:13, Sohlberg & Sohlberg, 

2019:155). Abduktion som vetenskapsteoretisk utgångspunkt är passande då det empiriska 

materialet, som består av semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare, i kombination 

med vårt teoretiska ramverk skapar förståelse för socialsekreterares upplevelser av sina 

befogenheter, sitt ansvar och sitt handlingsutrymme. 

 

4.2 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har semistrukturerade intervjuer genomförts 

med socialsekreterare som har erfarenhet av att arbeta till skydd för det ofödda barnet när 

mamma missbrukar under graviditeten. 

 

Kvalitativ forskningsmetod beskrivs som fördelaktig inom förståelsevetenskapen, när målet är 

att undersöka en specifik grupps upplevelser och erfarenheter ur ett inifrånperspektiv (Padgett, 

2017:16; Sohlberg & Sohlberg, 2019:181). Därtill beskriver Padgett (2017:16) att kvalitativ 

metod lämpar sig bra för studier i ett forskningsområde som är relativt obeforskat. Som nämnts 

är socialsekreterares upplevelser av att arbeta till skydd för det ofödda barnet när mamma 

missbrukar under graviditeten ett forskningsområde som innefattar få studier, i synnerhet i en 

svensk kontext, varför studien genom kvalitativa intervjuer kan bidra till förståelse för 

socialsekreterares erfarenheter av att arbeta inom området. Genom kvalitativa 

forskningsintervjuer är det möjligt att skapa djupare förståelse för intervjupersonernas känslor, 

tankar och agerande (Dalen, 2015:14; Padgett, 2017:16). Den semistrukturerade intervjuformen 

utgår från en intervjuguide med förberedda huvudfrågor och ger utrymme för forskaren att fritt 

ställa följdfrågor relaterade till det som framkommer. I relation till studiens syfte och 

frågeställningar är detta en passande inhämtningsmetod, då den även möjliggör för 

intervjupersonerna att själva ta upp ämnen, händelser eller vad de anser vara relevant (Bryman, 

2018:561–563). 
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Bryman (2018:484) uppmärksammar att kvalitativ forskning kritiseras på flera grunder. En 

anledning är att det kan vara svårt att replikera en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie, då 

empirin påverkas givet forskarens subjektivitet samt att forskaren själv är ett medskapande 

verktyg under inhämtningen av data. En annan anledning är det problematiska i att dra generella 

slutsatser utifrån ett begränsat antal intervjupersoner. Dock konstaterar Sohlberg och Sohlberg 

(2019:161) att även om de empiriska fynden rent statistiskt inte kan överföras på en hel grupp, 

kan resultaten som framkommer i intervjustudier antas gälla för personer i liknande 

sammanhang i en mer allmän kontext. Bryman (2018:485) menar även att kvalitativ forskning 

kan kritiseras för att sakna transparens då forskaren inte alltid redogör för sina val eller hur 

forskaren nått sina slutsatser. I genomförandet av denna studie har vi därför vinnlagt oss om att 

genomgående vara öppna med och motivera de val som gjorts, samt redogöra för hur det 

empiriska materialet har tolkats. Exempelvis genom en detaljerad beskrivning av vår 

sökprocess i tidigare forskning, utförligt redogöra för tillvägagångssättet i vår analysprocess, 

samt inkludera det kodningsschema vi utgått från (se Bilaga 3). Emedan den kvalitativa 

metoden är personcentrerad med fokus på djup snarare än bredd vad gäller de empiriska fynden, 

fokuserar den kvantitativa metoden på variabler och att skapa bredd (Padgett, 2017:2), varför 

en kvantitativ metod svårligen hade kunnat besvara studiens syfte. 

 

4.2.1 Urval 

I urvalsprocessen har vi använt ett målstyrt urval, då valet av intervjupersoner baseras på att vi 

genom deras erfarenheter kan besvara studiens syfte och frågeställningar (Padgett, 2017:67–

78; Bryman, 2018:495–496). Studien har två inkluderingskriterier, dels arbeta som 

socialsekreterare, dels ha erfarenhet av att arbeta med det ofödda barnet när mamma missbrukar 

under graviditeten. Då tidigare forskning påvisat att studieområdet är relativt ovanligt och vi 

genom egen kännedom har kunskap om att antalet socialsekreterare med erfarenhet av att arbeta 

med det ofödda barnet är begränsat, har vi valt att inte avgränsa oss till en specifik enhet. Det 

hade kunnat vara fördelaktigt att intervjua socialsekreterare antingen från enheten för barn och 

unga eller vuxenenheten, då det möjligen genererat en mer enhetlig bild över de svårigheter 

och möjligheter socialsekreterarna upplever. Retrospektivt innebar dock valet att inte göra 

åtskillnad mellan enheterna en bredare förståelse över arbetet till skydd för det ofödda barnet 

när mamma missbrukar under graviditeten och har således gynnat studien. 

 

En förfrågan om deltagande i studie (se Bilaga 1) skickades via mejl till 280 kommuner i 

Sverige. De kommuner där vi vuxit upp samt är yrkesverksamma i inom socialtjänsten 

utelämnades då vi ansåg att en möjlig relation till socialsekreteraren kunnat påverka 

intervjusituationen. I förfrågan beskrevs studien och intervjuformatet, samt inkluderades 

information om anonymisering, frivillighet, samtycke och lagring av data. Ett vanligt 

tillvägagångssätt är att vända sig till de med hög position inom fältet, då de fungerar som 

gatekeepers vilka kan neka eller bevilja åtkomst till fältet (Aspers, 2011:19). Vår ambition var 

därför att skicka vår förfrågan direkt till enhetschefer inom individ- och familjeomsorg (IFO), 

men kontaktade kommunens servicecenter om direkta mailadresser inte gick att finna. Således 

kan både enhetscheferna och servicecenter förstås som initiala gatekeepers eftersom de 

avgjorde huruvida vi fick kontakt med socialsekreterarna eller inte. 
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Av de 52 svar vi fick nekade majoriteten av de tillfrågade kommunerna med hänvisning till hög 

arbetsbelastning, avsaknad av erfarenhet inom området eller överenskommelser med andra 

universitet gällande deltagande i studier. Elva socialsekreterare anmälde intresse, varav vi 

behövde neka två då de inte uppfyllde inkluderingskriterierna. Därutöver hade vi ett sent 

bortfall i form av en intervjuperson som inte längre hade möjlighet att deltaga. Vår ambition 

var initialt att finna tio intervjupersoner, men då erfarenhet inom området är begränsad samt att 

arbetet skett utifrån en bestämd tidsram har vi tvingats acceptera ett färre antal. 

Den slutgiltiga urvalsgruppen består av åtta socialsekreterare från enheten för barn och unga 

eller vuxenenheten. Intervjupersonerna har en yrkeserfarenhet från arbete inom socialt arbete 

på mellan 5–30 år och kommer från sju kommuner med ett invånarantal på mellan cirka 7 000–

110 000 invånare. Då två av deltagarna kommer från samma kommun och enhet har vi valt att 

inte specificera hur många eller vilka intervjupersoner som tillhör vilken enhet för att säkerställa 

deras anonymitet gentemot varandra. En kritik kan riktas mot utformandet av vår urvalsgrupp 

då ingen av socialsekreterarna har stor erfarenhet av att arbeta med det ofödda barnet. 

Emellertid finner vi att det viktiga för studiens syfte är socialsekreterarnas upplevelser och de 

känslor som uppkommer av att arbeta till skydd för det ofödda barnet när mamma missbrukar 

under graviditeten, och inte hur stor deras erfarenhet är. Detta eftersom vi inte har för avsikt att 

visa på en generaliserad bild, utan söker en djupare förståelse för upplevelsen av att arbeta med 

det ofödda barnet. 

 

4.3 Genomförande 

De åtta intervjuerna genomfördes mellan 5 april 2022 och 20 april 2022 via Microsoft Teams 

eller Zoom, och varade mellan 30–60 minuter. Att utföra intervjuerna på en digital plattform 

möjliggjorde för en urvalsgrupp utan geografisk begränsning (Padgett, 2017:130), vilket var av 

vikt för vår studie då det är få personer med erfarenhet av att arbeta till skydd för det ofödda 

barnet när mamma missbrukar under graviditeten. Andra fördelar är att intervjuerna inte tog så 

mycket kringtid i anspråk, utöver själva intervjutiden, samt att de själva kunde välja en passande 

plats där de kunde känna sig mer avslappnade (Miller & Slater, 2000, refererad i Padgett, 

2017:131). Fem av intervjupersonerna befann sig på sin arbetsplats, medan tre valde att sitta 

hemma. En nackdel med att genomföra digitala intervjuer kan vara att turtagningsmönstret i 

samtalet ter sig annorlunda och det kan vara svårt att läsa av varandras signaler samt kan det 

förekomma tekniska problem som påverkar interaktionen. Dock, som en intervjuperson 

uppmärksammade, är de allra flesta på grund av rådande pandemi-läge vana vid digitala möten. 

Sammantaget har vi upplevt det som en fördel att genomföra intervjuerna digitalt, i synnerhet 

med hänsyn till vårt begränsade ämnesområde och tidsram. Vår ambition var att vi båda skulle 

delta vid samtliga intervjuer och att rollerna som intervjuare och observatör skulle fördelas 

jämnt. Med en observatör möjliggjordes att vi fick en bredare förståelse för det empiriska 

materialet då båda erfarit det icke-talade språket. Detta underlättade även kodningsprocessen 

och analysen då vi båda redan var insatta i materialet. En risk med användningen av observatör 

är dock att intervjupersonen kan uppleva sig granskad, varför vi var noggranna med att i förväg 

fråga om deras medgivande. Samtliga intervjupersoner samtyckte till att observatören deltog. 

Observatören hade ljud och bild avstängt under intervjun för att i så liten mån som möjligt 

påverka intervjusituationen. På grund av sjukdom uteblev observatör vid ett tillfälle. 
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Intervjuerna spelades in, då Dalen (2015:37) menar att det är essentiellt att få med 

intervjupersonernas egna ord och det enligt Padgett (2017:132) möjliggör att fånga betoningar 

och känsloyttringar. Inledningsvis vid intervjutillfället presenterades studiens syfte samt 

tydliggjordes att det var deras personliga upplevelser och erfarenheter som vi önskade skulle 

stå i centrum. Vidare informerades socialsekreterarna återigen om frivillighet och samtycke 

samt att de kunde välja att avstå från att besvara frågor och att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan i studien. Därtill redogjordes ännu en gång för anonymisering, att intervjuerna 

spelas in och transkriberas samt hur den insamlade datan lagras, något som Padgett (2017:81, 

83) menar är av stor vikt att informera om. Slutligen uppmuntrades intervjupersonerna att prata 

fritt och dela med sig så mycket de kände sig bekväma med. I utformningen av intervjuguiden 

(se Bilaga 2) tog vi inspiration av Aspers (2011:145) och Dalen (2015:35) som beskriver att det 

är fördelaktigt att inleda med några få bakgrundsfrågor då det kan medföra en mer avslappnad 

intervjusituation. Inledningsvis fick socialsekreterarna därför berätta lite kort om sitt arbete och 

yrkeserfarenhet. Vidare har vi i intervjuguiden sökt utgå från studiens problemformulering och 

omsatt den till huvudfrågor. Vi har sökt begränsa antalet frågor och formulera dessa dels så att 

de ej är ledande, dels så de är öppna och av beskrivande karaktär, i enlighet med Padgett 

(2017:118–119). Genom att låta intervjupersonerna berätta fritt kunde de själva välja vad de 

ville inkludera eller ansåg var viktigt, något vi fann av vikt då vi var intresserade av deras 

upplevelser och erfarenheter. Oavsett på vilken enhet intervjupersonen arbetar har samma 

intervjuguide använts. 

 

Efter intervjutillfället transkriberades materialet, företrädesvis av den som hållit i intervjun, 

vilket Padgett (2017:145) beskriver som fördelaktigt då detta möjliggör att inkludera 

förtydliganden. För att öka studiens tillförlitlighet skapade vi gemensamma 

transkriberingssymboler med inspiration från Aspers (2011:131) och Padgett (2017:146). Då 

dessa återkommer i citat under kapitel 5 har vi valt att inkludera transkriberingssymbolerna i 

tabellen nedan, för att underlätta läsarens förståelse. 

 
 

I transkriberingsprocessen har vi valt att utelämna information, såsom namn på orter och 

personer, som skulle gå att härleda till intervjupersonen för att i möjligaste mån säkerställa 

deras anonymitet. Därtill har intervjupersonerna fått pseudonymer. Eldén (2020:132) menar att 

anonymisering sällan är en neutral process och att forskaren bör väga in vad som är relevant för 

Tabell: Transkriberingssymboler 
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varje studie. Då kön och ålder inte har varit av relevans för studiens syfte har vi försökt att inte 

lägga någon värdering i valet av pseudonym, varför vi använt namnsdagsnamn från 1 februari 

till 9 februari. Vi har således inte tagit hänsyn till om namnet vanligen används i relation till ett 

visst kön eller är vanligare i en viss åldersgrupp. 

4.4 Tematisk analys 

För bearbetning av det empiriska materialet har en tematisk analys genomförts, vilket är en 

vanlig analysmetod inom kvalitativ forskning (Bryman, 2018:702). Braun och Clarke (2006:79) 

beskriver att analysmetoden innebär att forskaren analyserar och identifierar teman utifrån 

mönster funna i datan. En fördel med den tematiska analysen är att den erbjuder en flexibilitet, 

såsom att den med fördel kan användas ihop med ett teoretiskt ramverk, men inte är begränsad 

till en specifik teori (ibid.: 78, 81). Då vi i vår analys både både önskar utgå från perspektiv på 

gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme samt söka efter mönster i intervjupersonernas utsagor 

ser vi det passande att använda metoden. 

 

Enligt Braun och Clarke (2006:87) innebär den tematiska analysen att forskaren arbetar utifrån 

en process innehållandes sex faser, se tabell nedan. 

 

 

Braun och Clarke (2006:87–88) beskriver att den första fasen handlar om att bekanta sig med 

djupet och bredden i sitt material genom transkribering, flera genomläsningar samt att aktivt 

söka efter mening och mönster. Redan under intervjusituationen påbörjades analysprocessen 

såtillvida att mönster och potentiella teman började träda fram, något som sedan fördjupades 

vid transkribering, gemensamma diskussioner om materialet samt flertalet genomläsningar. 

Exempelvis framkom här teman kring följande ämnen: det ofödda barnet är inte en juridisk 

person, upplevelse av ansvar, befogenheter och möjligheten att hitta egna handlingssätt, 

frustration över att inte kunna göra något samt konflikten mellan mammas 

självbestämmanderätt och det ofödda barnets skydd. I den andra fasen skapades initiala koder 

utifrån transkriberingarna. Koder beskrivs av Boyatzis (1998:63, citerad i Braun & Clarke, 

2006:88, egen översättning) som “...det mest grundläggande segmentet, eller beståndsdelen, av 

den rådata eller information som kan bedömas på ett meningsfullt sätt i relation till fenomenet”. 

Ett kodschema (se Bilaga 3) formades utifrån studiens syfte och frågeställningar samt i relation 

till teori och tidigare forskning. Vidare lät vi även koder framträda direkt ur materialet och de 

initiala teman som nämnts ovan. Braun och Clarke (ibid.:88–89) redogör för att detta är ett 

Tabell: 6 faser, inspirerad av Braun och Clarke (2006:87), egen översättning 
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vanligt tillvägagångssätt samt att vissa extrakt kan kodas flera gånger. Vi fann exempelvis att 

vissa delar kunde kodas både som “gällande rätt” och “upplevelse av ansvar”. 

 

Den tredje fasen handlar om att söka efter teman genom att sortera koderna i potentiella 

underteman och huvudteman, medan andra koder tas bort helt (Braun & Clarke, 2006:89–90). 

Flertalet möjliga teman växte således fram ur det kodade materialet och namngavs som 

eventuella under- respektive huvudteman samt förkastades även de koder som inte passade in 

med studiens syfte och frågeställningar. Under- och huvudteman som skapats, granskas och 

revideras ytterligare i steg fyra, då det utkristalliseras hur dessa förhåller sig till varandra, vissa 

slås ihop medan andra visar sig inte utgöra ett eget tema (ibid.:91). Frustration såg vi initialt 

som ett huvudtema då det återkommer genom alla intervjuer, men fick i stället belysas i samtliga 

teman då det var en känsla som genomsyrade intervjupersonernas upplevelser. Detta med 

utgångspunkt i Bryman (2018:705) som förtydligar att repetition i intervjupersonernas utsagor 

i sig inte utgör ett skäl för att något ska betraktas som ett tema, utan det essentiella är att det 

svarar mot studiens syfte och frågeställningar. Även “Konflikten mellan mammas 

självbestämmanderätt och det ofödda barnets skydd” togs under den här fasen bort som ett eget 

tema men införlivades under temat “Det som inte syns, det finns inte”. I den femte fasen 

definierade och namngav vi våra slutgiltiga huvudteman (ibid.:92), vilket figuren nedan 

illustrerar. 

 

 

I den sjätte och avslutande fasen påbörjades skrivprocessen av studiens resultat- och analysdel 

med utgångspunkt i Braun och Clarkes (2006:93) anvisningar. Exempelvis att försöka välja ut 

relevanta citat och exempel ur materialet som belyser studiens essens och utifrån dessa 

abstrahera en ny förståelse. 

 

Det finns flera fallgropar i genomförandet av en tematisk analys. Braun och Clarke (2006:94–

95) redogör för fem av dessa: förbise att analysera sin data, använda svaren på intervjufrågor 

som teman, temana inte bär sig självständigt eller överlappar varandra för mycket, samt att data 

eller teori inte överensstämmer med de analytiska slutsatserna. Under processens gång har vi 

sökt ha dessa i åtanke, vilket visas genom ovan beskrivna vägval. 

 

4.5 Tillförlitlighet 

Lincoln och Guba (1985, refererad i Padgett, 2017:210) presenterar fyra kriterier som 

kvalitativa studiers tillförlitlighet kan bedömas utifrån. De fyra kriterierna är trovärdighet, 

Figur: Slutgiltiga under- och huvudkoder 
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överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera (Padgett, 2017:213; Bryman, 

2018:467). Genomgående har vi sökt ha dessa kriterier i åtanke. 

 

För att det första kriteriet gällande trovärdighet ska uppfyllas ska en överensstämmelse finnas 

mellan intervjupersonernas uttalanden och forskarens tolkningar (Padgett, 2017:467), varför vi 

strävat efter att hantera det empiriska materialet på ett respektfullt och samvetsgrant sätt. I 

synnerhet under genomförandet av intervjuer, kodning och analysprocess har vi lagt stor vikt 

vid att föra diskussioner om hur vi förstår och tolkar materialet. Gemensamt har vi resonerat 

kring intervjupersonernas utsagor och har vi inte varit överens om tolkningen, och det skulle 

kunna tänkas innebära en möjlig förvrängning av uttalandet, har den delen uteslutits ur 

materialet. Det andra kriteriet, överförbarhet, förklaras enligt Padgett (2017:210, 212) likna 

generaliserbarhet och kan tänkas besvara huruvida studiens resultat kan överföras till andra 

relevanta kontexter. I vår studie önskar vi inte generalisera och skapa bredd utan vi har sökt en 

djupare förståelse för våra intervjupersoners upplevelser, likt Bryman (2018:468) menar att 

kvalitativ forskning ämnar göra. Intervjupersonernas upplevelser och studiens resultat skulle 

därför möjligen kunna tänkas vara överförbara på liknande situationer, exempelvis 

socialsekreterare som arbetar till skydd för det ofödda barnet i andra sammanhang. 

 

Det tredje kriteriet, pålitlighet, innebär att studiens utförande är noggrant dokumenterat 

(Padgett, 2017:210). För att uppnå detta kriterium har vi genomgående vinnlagt oss om att vara 

transparenta och öppna i studiens olika avsnitt, vilket tidigare redogjorts för. Vidare beskrivs 

att pålitlighet också handlar om sökbarhet (ibid.), varför vi varit noga med att referera till de 

källor som använts, samt förtydligat för läsaren på vilka sidor informationen går att finna. Det 

fjärde och sista kriteriet handlar om möjligheten att styrka och konfirmera studiens fynd (ibid.). 

En del i detta, förklarar Bryman (2018:470), är att inte avsiktligt tillåta det teoretiska ramverket 

eller forskarnas egna värderingar inverka på studiens resultat. Vi har varit öppna med den 

förförståelse vi gick in med i forskningsprocessen, men har även strävat efter att låta materialet 

vara vägledande och inte låta våra subjektiva värderingar eller teoretiska utgångspunkt vara 

avgörande för studiens resonemang och slutsatser. En annan del i möjligheten att styrka och 

konfirmera, menar Padgett (2017:210), är att studiens fynd inte är konstruerade eller påhittade 

utan går att styrka med det empiriska materialet, varför vi låter citat från intervjupersoner 

bekräfta de analytiska poänger som presenteras. 

 

Det finns flera hot mot studiens tillförlitlighet, varav ett som vi anser av vikt att belysa då vi 

omöjligen kan påverka det, nämligen att intervjupersonerna väljer att undanhålla eller förvränga 

information (Padgett, 2017:213). Detta skulle möjligen kunna vara fallet i vår studie utan vår 

vetskap, och då också vara något som ligger utanför vår påverkan. Vi har valt att inte på något 

sätt söka kontrollera eller styrka intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter, utan ha tilltro 

till deras utsagor. 

 

4.6 Etiska överväganden 

Vi har i studien utgått från Vetenskapsrådets (2002:6–14) fyra grundläggande krav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det 
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förstnämnda berör vikten av att informera intervjupersonerna om syftet med studien, att deras 

medverkan är frivillig och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Samtyckeskravet 

innefattar kravet på intervjupersonernas godkännande att delta i studien, samt att välja villkoren 

för sitt deltagande såsom att inte behöva svara på frågor om de inte vill. Konfidentialitetskravet 

handlar om kravet på anonymisering och att materialet ska förvaras så att utomstående ej kan 

få tillträde till det. Det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet, innebär att det empiriska 

materialet endast får användas till det syfte intervjupersonerna samtyckt till. Nämnda krav har 

legat till grund för studien som helhet i relation till våra intervjupersoner. I samtliga steg, från 

förfrågan om deltagande (se Bilaga 1), genomförandet av intervjuer, hanterandet av det 

empiriska materialet till färdig uppsats, har vi haft dessa krav i åtanke. Även Eldén (2020:95) 

nämner kontinuerligt samtycke och vikten av att flera gånger informera om frivillighet och 

samtycke, varför vi återkommit till det i kontakten med intervjupersonerna. 

 

I mötet mellan forskare och intervjuperson finns en maktasymmetri, vilket innebär att det inte 

är en vanlig dialog mellan jämbördiga parter. Forskaren innehar ett tolkningsmonopol och är 

den som definierar intervjusituationen och studiens utförande. Däremot kan intervjupersonen 

som en form av motkontroll exempelvis välja att undanhålla information eller avsluta sitt 

deltagande (Kvale & Brinkmann, 2014:51–52). Intervjupersonerna i denna studie kan således 

förstås inneha en form av makt eftersom de kan välja vilken information de vill dela med sig 

av och vilken bild de vill visa. Därtill är studien beroende av deras deltagande och utsagor för 

att fullföljas. Emellertid är vi medvetna om, och ödmjuka inför, den makt vi har både i mötet 

med intervjupersonerna, såväl som i utformandet och genomförandet av studien, varför en 

strävat har varit att hantera det förtroende vi fått med respekt. 

 

Såväl det ofödda barnet som moderskap och missbruk är ämnen som kan väcka starka känslor 

hos läsaren, varför vi ägnat stor eftertanke i skrivprocessen åt våra formuleringar. Ett sätt detta 

kommer till uttryck är i begreppsdefinitionerna, där vi sökt att tydliggöra vår förståelse och 

användande av termerna. Vi är medvetna om att de valda definitionerna inte är neutrala, 

exempelvis kan vi ses som medproducenter till upprätthållandet av hetero- och cisnormen i 

användandet av termen “den gravida mamman”, vilket inte är vår intention. Dock har vi sett 

oss tvingade att använda en kortare samlingsterm som underlättar förståelsen för både 

intervjupersonerna, läsaren och oss som skribenter, men det har inte varit ett beslut vi tagit lätt 

på. Slutligen valde vi att utgå från den benämning som används i litteratur inom området. Likaså 

har vi i analyskapitlet gemensamt diskuterat och reflekterat över formuleringar och ordval, dels 

för att utsagorna ska vara sanningsenliga, dels för att respektera intervjupersonernas 

redogörelser och övriga personer som omnämns. En etisk prioritering har varit att arbeta 

tillsammans i studiens alla delar för att på så sätt hjälpa varandra att förhålla oss korrekt, 

respektfullt och så neutralt som möjligt. Det har varit en tidsödande och tålamodsprövande 

process, men det har enligt oss varit till studiens fördel då det många gånger kan vara svårt att 

se sin egen partiskhet samt att man kan utveckla en textblindhet. Vidare kan fler etiska 

överväganden utläsas genom uppsatsens olika avsnitt. 
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5.  RESULTAT OCH ANALYS 

I nedanstående kapitel presenteras studiens resultat och analys. Dessa framställs tillsammans, 

då vi anser att analyserna är tätt sammankopplade med de resultat som framkommer i studien, 

varför det också underlättar för läsaren att få dessa presenterade sammanflätade. Följande teman 

har identifierats i det empiriska materialet: “Det som inte syns, det finns inte”, ansvar för den 

skyddslösa och upplevelse av handlingsutrymme. 

 

5.1 ”Det som inte syns, det finns inte” 

Genomgående i intervjuerna belyser socialsekreterarna det ofödda barnets ställning i den 

svenska lagstiftningen. Samtliga intervjupersoner ger uttryck för att det är svårt eller omöjligt 

att skydda denne eftersom det inte är en juridisk person. Att det ofödda barnet saknar 

personnummer och egna rättigheter innebär i praktiken att socialsekreterarna inte har möjlighet 

att fatta beslut till skydd för eller arbeta utifrån denne som ett eget ärende. 

...rent lagligt så finns det ju faktiskt inget skydd för det ofödda barnet. (. . .) Eftersom 

det inte är en person så finns det inget skydd. (. . .) Det som inte syns, det finns inte.  
(Max) 

 
Ja och det som är då, det är ju att egentligen, egentligen så ska man ju inte då arbeta 

utifrån barnet eftersom det finns inget personnummer och då finns ju inte barnet så 

att säga. 
(Richard) 

 

Både Max och Richard fastslår, i enlighet med tidigare forskning (Westman, 1993:483–484), 

att det faktum att det saknas en lagstadgad rätt medför att det inte finns någon möjlighet skydda 

det ofödda barnet. Socialsekreterarna på barnenheterna beskriver att de mottar orosanmälningar 

innan barnet är fött, men att de inte kan ta tvingande beslut till skydd för barnet förrän efter 

födseln, då Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU, SFS 1990:52) inte är 

tillämpbar på ett ofött barn. Även socialsekreterarna som arbetar på vuxenheterna menar att de 

inte kan agera. Detta till trots beskriver majoriteten att de upplever sig skyldiga att skydda det 

ofödda barnet, vilket många menar grundar sig i att barnets bästa särskilt ska beaktas och vara 

avgörande i yrkesutövningen. Den konflikt intervjupersonerna beskriver skulle kunna förstås 

som en del i den konflikt Lipsky (1980:16–19) redogör för. Att inte kunna utgå från barnets 

bästa, då barnet inte är fött, kan således innebära att gräsrotsbyråkraten slits mellan de egna 

värderingarna och organisationens ramar. Doris resonerar på följande vis: 

 

Det är ju det här att vi har en skyldighet att skydda barn, men barnet är ju inte fött 

än. Men…Det hade ju varit lättare om man kunde se det som en person som man kan 

göra ett ärende och jobba på eller så. Det hade ju varit lättare. (. . .) Det går ju inte 

att registrera ett ofött barn. Så jag hade inget officiellt ärende, men jag jobbade ju 

ändå med det. (. . .) Sen bara det här att eftersom man inte kan ha något ärende 

registrerat i vårt verksamhetssystem så använde jag mig av Word och det är ju inte 

okej någonstans det heller. 
(Doris) 
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Intervjupersonerna beskriver en önskan att skydda det ofödda barnet, men att riktlinjerna inte 

erkänner denne som en egen juridisk person. Detta kan förstås i relation till tidigare forskning, 

vilken redogör för att socialsekreterare upplever moraliska dilemman när de tvingas agera i 

motsägelse med sina egna värderingar på grund av organisationens riktlinjer och lagar (Haight 

et al., 2017a:32–33). Doris ger uttryck för detta i citatet ovan när hon berättar att det inte går att 

registrera det ofödda barnet som ett eget ärende. Doris kan således tänkas arbeta i enlighet med 

sina egna värderingar snarare än organisationens riktlinjer, då hon ändå finner ett sätt att arbeta 

till skydd för det ofödda barnet genom att dokumentera i en Word-fil. Detta skulle även kunna 

förstås utifrån Lipsky (1980:19) som menar att gräsrotsbyråkrater kan söka utvidga sitt 

handlingsutrymme när de egna intressena och organisationens riktlinjer går isär, och på så sätt 

stå emot de överordnade. Att hitta egna vägar för att kringgå det stipulerade, vilket Doris gör, 

kan därför tolkas som ett sätt att utöka sitt handlingsutrymme. Även Bert resonerar kring etiska 

och moraliska dilemman som styr honom i hans ageranden. Enligt lagstiftningen värnas 

mammas rätt till självbestämmande, men Bert anser att det vore etiskt rätt att arbeta till skydd 

för det ofödda barnet. 

 

Det som jag kan tycka är när du missbrukar och är gravid så bestämmer du inte bara 

längre över din egen kropp. Du tar ju ofta ditt val över någon annans kropp. Vilket 

gör att du själv inskränker någon annans självbestämmande. Där tänker jag väl att 

det gör det etiskt rätt att kunna gå in och skydda barnet tidigare. 
(Bert) 

 

De upplevelser Doris och Bert redogör för beskriver en generell bild av motstridigheter och 

tvetydigheter socialsekreterarna ställs inför, varpå de slits mellan de egna åsikterna och 

organisationens mål och riktlinjer. Att behöva agera i motsägelse till sina värderingar kan enligt 

tidigare forskning resultera i en upplevelse av moralisk stress hos socialsekreterarna (Haight et 

al., 2017a:32–33). För att förstå slitningen, behöver det förtydligas vad socialsekreterarnas 

moraliska värderingar kan tänkas vara. Ansgar redogör för att han ser det ofödda barnet som 

särskilt skyddsvärd och att det har företräde över mammas rätt till självbestämmande. 

 

Jag tycker ju det här ofödda ska gå före. För det har ju ingen talan. Det har inte bett 

om att få komma hit, det har liksom inte bett om att få bli till. 
(Ansgar) 

 

De moraliska värderingar Ansgar ger uttryck för stöds av flera av socialsekreterarna. 

Majoriteten uttrycker som ovan nämnts en önskan att skydda det ofödda barnet, vilket skulle 

kunna ses utifrån att deras uppdrag som socialsekreterare är att skydda de mest utsatta och 

värnlösa samhällsgrupperna. Därmed kan det tolkas som att de går emot sin egen övertygelse 

när de inte kan skydda det ofödda barnet. Den konflikt som tidigare redogjorts för mellan de 

skilda intressen som kan uppstå mellan gräsrotsbyråkraten och dess överordnade kan utvecklas 

vidare här för att fördjupa förståelsen för socialsekreterarnas upplevelser. Den överordnade 

skulle i detta fall kunna tolkas som lagstiftaren då socialsekreterarna arbetar under lagarna. 

Konflikten kan därmed tänkas grunda sig i gräsrotsbyråkratens vilja att skydda det ofödda 

barnet och lagstiftaren som hävdar mammas rätt till självbestämmande. Lipsky (1980:16–17) 

menar att de skilda intressena skulle kunna medföra att gräsrotsbyråkraten inte strävar efter att 

fullfölja organisationens mål och riktlinjer. Att exempelvis Doris ovan börjar arbeta till skydd 
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för det ofödda barnet utan möjlighet att registrera ett officiellt ärende skulle därför kunna förstås 

som ett sätt att frångå organisationens lagar och riktlinjer för att i stället arbeta i enlighet med 

sina egna värderingar. Emellertid kan det även vara så att Doris faktiskt inte går emot den egna 

organisationens normer, utan det skulle kunna vara så ärenden med ofödda barn hanteras på 

hennes arbetsplats. Lipsky (ibid.:13–15) beskriver att gräsrotsbyråkraten även styrs av normer 

och direktiv inom arbetsgruppen, varför det skulle kunna tänkas att Doris i detta fall följer det 

som är kutym på hennes arbetsplats, och därmed trots allt inte går mot den egna organisationens 

interna handlingsmönster. Det skulle i så fall kunna förstås som att det i själva verket är 

organisationen som verkar för att ge socialsekreterarna ett större handlingsutrymme än de 

egentligen har enligt gällande rätt. Om normen på hennes arbetsplats är att arbeta på 

ovanstående vis med det ofödda barnet, så skulle det kunna vara så att hon lyckas uppfylla både 

de egna värderingarna och organisationens normer, varvid slitningen skulle kunna minska. Då 

hon fortfarande går mot lagen kvarstår dock alltjämt en konflikt, om än i mindre grad, då lagen 

fortfarande inte tillåter henne att arbeta till skydd för det ofödda barnet. 

 

Å andra sidan beskriver intervjupersonerna en avsaknad av riktlinjer gällande arbetet med det 

ofödda barnet när mamma missbrukar under graviditeten. Doris beskriver att eftersom det 

egentligen inte finns ett ärende så kan inte heller några rutiner utarbetas. Samtliga 

socialsekreterare relaterar även bristen på rutiner och riktlinjer till att dessa ärenden inte är 

vanligt förekommande i någon av verksamheterna. 

 

Nej, det har vi inte eftersom det rör sig om så få. Vi har uppfunnit hjulet vid de 

tillfällena. 
(Agda) 

 

Den avsaknad av riktlinjer samt brist på erfarenhet Agda beskriver skulle kunna innebära en 

stor osäkerhet i socialsekreterarnas arbete då de tvingas “uppfinna hjulet” i varje enskilt ärende. 

Fanny bekräftar bristen på riktlinjer och berättar att det ledde till att hon sökte sig till länets 

samverkansforum för råd och vägledning. En kollega i grannkommunen hade handlagt ett 

liknande ärende och fungerade återkommande som ett stöd i arbetsprocessen till Fanny och 

hennes medhandläggare. Endast ett par av intervjupersonerna har någon form av riktlinje att 

luta sig emot i dessa ärenden, men de är fortfarande osäkra på dess implementering då 

riktlinjerna är nya. Avsaknaden av rutiner och riktlinjer för socialsekreterarna i sitt arbete med 

det ofödda barnet gör att samtliga relaterar till dessa ärenden som svåra och komplexa, och 

skulle kunna förstås som bidragande faktor till upplevelser av osäkerhet i arbetet. Agda och 

Fanny påvisar detta genom att berätta att de tvingats hitta egna handlingsvägar, såsom att 

“uppfinna hjulet” eller ta hjälp av kollegor i grannkommuner för att utföra sitt arbete. Något 

som skulle kunna skapa en rättsosäkerhet då klienten inte kan förutse hur ärenden handläggs. 

Enligt Lipsky (1980:29–35, 44) skulle detta även kunna leda till ett ifrågasättande av den egna 

kompetensen, då det finns en risk att socialsekreterarna inte kan uppfylla organisationens mål. 

Detta då gräsrotsbyråkrater många gånger arbetar med ärenden präglade av komplexitet, 

samtidigt som de tampas med en tvetydighet i organisationens ramverk. Lipsky (ibid.) menar 

dock att denna oförmåga snarare härrör från tvetydigheten i organisationens ramverk och mål 

än deras egen kompetens. 
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Socialsekreterarna nämner flera olika lagstiftningar under intervjuerna. Samtliga arbetar med 

frivillighet under SoL (SFS 2001:453), och på vuxenenheterna för missbruk är även LVM (SFS 

1988:870) tillämpbart i vissa avseenden. Samtycke och frivillighet utgör grunden för arbetet 

och socialsekreterarna beskriver den gemensamma upplevelsen att frivilliga insatser är den 

största möjligheten att arbeta till skydd för det ofödda barnet. Doris och Fanny förklarar att ett 

samtycke möjliggör till insyn för socialtjänsten i mammas missbruk och graviditet, och att det 

ofödda barnet på så sätt skyddas. Om mamma däremot inte tar emot det stöd som erbjuds 

beskriver intervjupersonerna att det är omöjligt att ta beslut med utgångspunkten att skydda det 

ofödda barnet. Disa beskriver nedan sin upplevelse av att vilja ta ett beslut enligt LVM (SFS 

1988:870) för att skydda det ofödda barnet, men att inte kunna göra det. 

 

...ja men Gud, ta den där människan, ta LVM för du håller ju på och döda ditt barn 

eller skada ditt barn, riskerar, men det får man ju inte göra, så det blir ju en klurighet 

då. 
(Disa) 

 

Det Disa ger uttryck för kan ses som en känsla av frustration. Bert för ett liknande resonemang 

och säger att lagstiftningen “sätter käppar i hjulet” för socialsekreterarna när samtycke saknas 

och att de bara går och väntar på att barnet ska födas för att kunna agera. Det går således inte 

att ta beslut för att skydda det ofödda barnet, utan tvångsåtgärder behöver utgå från mamma 

och hennes situation. Disa och Bert upplevelse av att deras handlingsutrymme inskränks kan 

förstås utifrån att handlingsutrymmets storlek bland annat avgörs av de lagar som styr 

organisationen (Svensson et al., 2018, s. 15–17). Handlingsutrymmet begränsas därmed om det 

saknas skäl till tvångsomhändertagande enligt LVM (SFS 1988:870). Ansgar berättar om ett 

tillfälle då han försökte genomföra ett tvångsomhändertagande, men att missbruket inte 

bedömdes vara tillräckligt gravt. Att inte få igenom tvångsåtgärden beskriver Ansgar som 

otroligt frustrerande då han är medveten om de konsekvenser som kan komma av mammas 

missbruk under graviditeten. Dessa beskrivs i tidigare forskning som både fysiska och sociala 

konsekvenser, såsom negativa hälsoeffekter (Søvig, 2011:158–159) eller sociala svårigheter 

efter födseln (Reitan, 2019:226). 

 

Emellertid beskriver Agda och Fanny att det finns en paragraf som möjliggör 

tvångsomhändertagande av den gravida mamman med det ofödda barnet i åtanke. 

 

Sen har jag inte specifikt läst på om hur många som går igenom och inte och vad 

man har använt sig av för kriterier eller så, men jag har ju förstått att andra kommuner 

har lyckats i vissa avseenden, ibland. Så det finns väl ett litet kryphål säkert som man 

kan använda sig av om det skulle behövas. Men jag tycker också att det är svårt för 

att då ska det ju vara att de är så illa däran i missbruket som gör att det finns skäl på 

något sätt. 
(Agda) 

 
…det är ju inte barnet man tar på ett LVM till exempel, utan det är ju kvinnan och 

då handlar det väldigt mycket om hur man formulerar och skriver sig. Att det 

förmodligen är kvinnans psykiska hälsa som påverkas om personen inte åker iväg 

då. 
(Fanny) 
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Kryphålet Agda och Fanny beskriver gäller 4 § 3a LVM (SFS 1988:870) och är detsamma som 

nämns i tidigare forskning. Paragrafen innebär en möjlighet att tvångsomhänderta den gravida 

mamman, om det kan tänkas att hon riskerar att orsaka allvarliga och bestående men på barnet 

på grund av sitt missbruk, och att det i sin tur leder till att hon riskerar att skada sin egen 

psykiska hälsa (Socialstyrelsen, 2021:62). Agda berättar dock att hon själv inte försökt att 

använda paragrafen i sitt arbete och att hon därför inte vet om det fungerar eller inte. Det saknas 

även en prejudicerande dom (ibid.), varför det skulle kunna tänkas att det är svårt för 

socialsekreterarna att veta hur de ska applicera paragrafen i sitt arbete och att de därför inte 

försökt använda sig av den. 

 

Ett annat alternativ intervjupersonerna lyfter är att mamma genom sitt eget missbruk uppfyller 

kriterierna för tvångsvård. Enligt Max och Fanny kommer inte beslut gällande tvångsåtgärder 

lättvindigt. Max beskriver att det kan likställas med att med att “fullständigt beskära en vuxen 

människas liv” och Fanny menar att hon är villig att göra det för att skydda barnet, men att man 

egentligen aldrig vill tvångsomhänderta någon. Agda och Ansgar förklarar i sin tur att graviditet 

inte är skäl nog för tvingande åtgärder utan det är missbruket som utgör grunden. Flera 

socialsekreterare redogör för att ett beslut enligt LVM (SFS 1988:870) skulle kunna utgöra ett 

skydd för det ofödda barnet. De menar att om mamma får hjälp att hantera sitt missbruk under 

graviditeten skyddas barnet från konsekvenserna av att utsättas för alkohol och droger. Richard 

beskriver det som “jättefrustrerande” att bara se på och vänta om den gravida mamman inte vill 

ta emot hjälp på frivillig väg och inte heller uppfyller kraven för ett tvångsomhändertagande. 

Agda nämner en liknande frustration och beskriver att hon ibland kan önska att mamma vid 

enbart ett tillfälle missbrukade tillräckligt för att uppfylla kriterierna för 

tvångsomhändertagande enligt LVM (ibid.), för att kunna skydda det ofödda barnet mer 

långsiktigt. 

 

Flera av socialsekreterarna berättar att fastän de inte ska, enligt organisationens regler, ändå 

väljer att omnämna det faktum att mamma är gravid i sina utredningar. 

 

Ja, men det kan va frustrerande just utifrån det här att man vill ju. Det är klart att den 

biten kommer ju alltid med i utredningarna. Att man skriver “kvinnan är dududu”, 

men i slutändan så, och det är klart att vi drar, det kommer ju alltid med “Ja, hon är 

gravid, hon behöver, hon behöver stöd”. Det kommer ju alltid med. 
(Richard) 

 

I ovanstående citat av Richard framgår en frustration över att det ofödda barnet egentligen inte 

ska tas hänsyn till eller nämnas i utredningen, men att mamma är gravid ändå alltid inkluderas. 

Senare i intervjun tydliggör Richard att om en ska försöka få igenom beslut gällande 

tvångsåtgärder är det av vikt att nämna att mamma är gravid eftersom den person som beslutar 

i ärendet, enligt hans erfarenhet, då har det ofödda barnet i åtanke. Detta kan förstås utifrån 

Lipskys (1980:29–35, 44) diskussion om gräsrotsbyråkratens ofrånkomliga konflikt mellan att 

inneha ett individorienterat klientfokus och organisationens ramar. I intervjuerna beskriver 

socialsekreterarna återkommande att de varken får eller kan arbeta utifrån barnet. Detta till trots 

har de ändå det ofödda barnet i fokus och det kan därför tolkas som att de gör barnet till sin 

klient. Även Svensson et al. (2008:95, 105–109) belyser dilemmat av att behöva välja mellan 
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klientens behov och organisationens ramar, vilket de menar kan resultera i en inre konflikt och 

leda till att socialsekreteraren tvingas gå emot sina moraliska värderingar. Konflikten som 

uppstår inom intervjupersonerna är således mellan det ofödda barnet och organisationen, varpå 

en möjlig tolkning är att socialsekreterarna väljer att inneha ett klientorienterat fokus snarare 

än att följa organisationens ramar. Det skulle även kunna tolkas som att beslutsfattarna innehar 

samma perspektiv, emedan Richard menar att även dessa beaktar det ofödda barnet i sitt arbete. 

 

Enligt intervjupersonerna är det vanligt förekommande att de gravida mammorna aktualiseras 

hos socialtjänsten efter orosanmälningar från Mödravårdscentralen (MVC). Socialsekreterarna 

berättar att en möjlighet att arbeta till skydd för det ofödda barnet är att samverka med 

barnmorskorna på MVC för att hjälpa mamma till en missbruksfri graviditet. Även i tidigare 

forskning betonas vikten av samverkan mellan MVC och socialtjänsten för att skydda det 

ofödda barnet (Mc Elhinney et al., 2021b:110). Samarbetet mellan myndigheterna utgör en del 

i att hjälpa mamma till en graviditet utan alkohol och droger samt förbereda inför barnets 

nedkomst (Heimdahl, 2018:384–385). En svårighet flera av intervjupersonerna berör är dock 

att stå mellan barnmorskornas förväntningar på socialsekreterarna och sina möjligheter att agera 

till skydd för det ofödda barnet. Ansgar och Agda ger uttryck för detta och diskuterar en 

upplevelse av att behöva försvara sina ageranden både inför andra professionella och kollegor. 

 

Frustration! Att man inte kan göra… Frustration… för att man inte kan göra 

någonting för det här ofödda barnet egentligen… Frustration för att hela världen runt 

omkring, inklusive professionella, går igång någonting fruktansvärt på en gravid 

kvinna som missbrukar och liksom ”Du måste göra ett LVM”. Nej, men det finns 

inget fog för det, det finns faktiskt inte det. Vi kan liksom inte, och då när man ”Ja, 

men hon är gravid”. Ja, men det är INTE ett skäl. De tror och det är lite skrämmande 

att alla tror att vi kan göra det för att det, för att man är gravid. Men det är inte ett 

skäl, utan man, det är MISSBRUKET, som är skälet. 
(Ansgar) 

 
Men det är ganska, det är även på kontoret så har man ju, bland medarbetarna 

*skratt*, man får försvara sig liksom inför detta, fast kollegor som också är 

socionomer och jobbar med barn och vuxna förstår ju, men det är liksom en, det är 

en het fråga är det. 
(Agda) 

 

Citatet från Ansgar belyser hur krocken mellan omvärldens förväntningar och möjligheterna 

som finns att arbeta till skydd för det ofödda barnet skapar en stor frustration hos honom samt 

ger uttryck för en känsla av att behöva försvara att han saknar befogenheter. Även Agda redogör 

för en upplevelse av att känna ett behov av att försvara sig inför sina egna kollegor. Detta kan 

förstås i relation till hur socialsekreterare i Storbritannien som arbetar med det ofödda barnet 

upplever sig utmanade i sin professionella roll och i sina personliga värderingar (Critchley, 

2020:900), vilket således bekräftar att detta inte är en ovanlig upplevelse i arbetet. Vad Ansgar 

och Agda ger uttryck för är en upplevelse av att om de agerar i motsättning till sina kollegors 

moraliska värderingar behöver de stå till svars för att ha handlat i enlighet med organisationens 

riktlinjer, även om det kan tänkas vara så att de själva tvingas gå emot sina värderingar. 
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Den frustration Ansgar och Agda ovan berör är något som genomsyrat samtliga intervjuer. Det 

är tydligt att oavsett vilken enhet intervjupersonerna tillhör, eller vilka åsikter eller värderingar 

denne har i relation till arbetet med det ofödda barnet, väcker det starka känslor hos 

socialsekreterarna. Hos intervjupersonerna framkommer känslor av frustration, ilska, oro och 

ledsamhet både i relation till lagstiftning och svårigheterna de möter i arbetet men även, som 

tidigare nämnts, omvärldens förväntningar. Nedan uttrycker Bert frustration och ilska över att 

inte ha befogenheter i arbetet med det ofödda barnet. 

 

Ja men det är tillbaka på det där att man blir frustrerad och förbannad. Frustrerad och 

förbannad på situationen, att man inte kan göra något. (. . .) Det är den [frustrationen] 

som gör någonting med en. Den behöver man ju också få ur sig för att kunna göra 

ett bra jobb med klienten, så man inte riktar frustrationen mot dem. 
(Bert) 

 

Bert beskriver att det finns en risk att frustrationen påverkar ens arbete och att han strävar efter 

att inte låta sina känslor gå ut över klienten. För att hantera sin frustration och ilska över att 

sakna lagstöd för att kunna agera betonar Bert vikten av att göra sig av med sina känslor hos 

kollegor. Att använda sig av kollegialt stöd som ett sätt att hantera de svåra känslor som 

uppkommer i arbetet är något samtliga socialsekreterare beskriver vara den viktigaste 

hanteringsstrategin, vid sidan av att även nyttja extern handledning samt stöd från sina chefer. 

I tidigare forskning berörs socialsekreterares hanteringsstrategier och Brend och Collin-Vézina 

(2021:10) beskriver kollegialt stöd vara den viktigaste skyddsfaktorn för den yrkesverksamma 

i det sociala arbetets praktik. På så vis kan intervjupersonernas hanteringsstrategier i arbetet 

med det ofödda barnet även förstås i relation till en mer generell upplevelse av att arbeta som 

socialsekreterare. 

 

Socialsekreterarna ger uttryck för en upplevelse av att vara begränsade av lagar och riktlinjer i 

arbetet, samt att det råder en avsaknad av riktlinjer och rutiner. Detta genererar flera svårigheter 

och stor frustration. Flera av intervjupersonerna ger uttryck för en önskan av ett starkare lagstöd. 

Deras utsagor kan förstås illustrera ett behov av både en reviderad lagstiftning och utarbetade 

nationella riktlinjer, för att möjliggöra ett arbete till skydd för det ofödda barnet, samt minska 

upplevelsen av konflikt mellan organisationens riktlinjer och sina moraliska värderingar. Det 

skulle kunna ses som att socialsekreterarna beskriver ett behov av en tvångslagstiftning likt den 

Norge har (Söderström & Skolbekken, 2012:155, 168), vilket skulle medföra att 

socialsekreterarna har större möjlighet att skydda det ofödda barnet, och den belysta konflikten 

minska. 

5.2 Ansvar för den skyddslösa 

Gräsrotsbyråkrater har enligt Lipsky (1980:3) ett stort handlingsutrymme och stor 

självständighet i sin yrkesroll, vilket kan tänkas innefatta ett stort ansvar. En känsla av ansvar 

för det ofödda barnet återkom i socialsekreterarnas resonemang och tankar genom hela 

intervjun på olika sätt, utöver som svar på vår intervjufråga (se Bilaga 2) gällande upplevelse 

av ansvar i sin yrkesroll som socialsekreterare. Ansvar trädde fram för det ofödda barnets rätt 
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till skydd, för att hitta möjliga handlingsalternativ när lagen inte räcker till, samt för att 

upprätthålla och värna relationen med den gravida mamman. 

Intervjupersonerna diskuterar huruvida de upplever ett ansvar, i sin yrkesroll som 

socialsekreterare, över det ofödda barnet när mamma missbrukar under graviditeten. Det råder 

delade meningar. Flera av intervjupersonerna menar att de känner ett stort ansvar medan några 

få inte delar denna känsla. En som upplever ansvar gentemot det ofödda barnet är Doris som 

säger: 

Så har man fått en kontakt med en gravid missbrukare så är det ju typ mödravården 

och vi som kan fånga upp dem. (. . .) Men det ofödda barnet, det blir ju väldigt få 

som är inblandade i det. Så det blir ett mycket större ansvar tycker jag. 
(Doris) 

 

Doris beskriver en känsla av ansvar som till stor del grundar sig i att hon är en av få som har en 

faktisk möjlighet att påverka den gravida mamman och således skydda barnet, varför Doris 

upplever att ett större ansvar vilar på henne. Även Ansgar ger uttryck för en liknande upplevelse 

och säger att han i dessa ärenden är än mer uppmärksam. 

 

Men det är klart att vi har ett ansvar. (. . .)  Men ja, nämen, absolut så är man ju mera 

på tå, visst är det så. 
(Ansgar) 

 

Utifrån det Ansgar säger kan det uttydas att ärenden gällande ofödda barn kräver mer av honom 

än andra ärenden. Bert ser att han har ett ansvar för det ofödda barnets skydd, men att det största 

ansvaret alltid åligger den gravida mamman. Likt ovanstående intervjupersoner upplever Fanny 

och Richard en känsla av ansvar, vilken de menar grundar sig i att de har ett uppdrag att skydda 

det ofödda barnet i sin yrkesroll. Disa och Max beskriver en upplevelse som skiljer sig från de 

andra socialsekreterarna. Disa anser att hon upplever ett ansvar i sin yrkesroll över det ofödda 

barnet, men att det begränsas av möjligheten att agera till skydd för denne. Till skillnad från de 

andra socialsekreterarna relaterar Disa sin känsla av ansvar inte bara till hennes yrkesroll utan 

snarare till att hon har ett etiskt och moraliskt ansvar som vilken annan person som helst. Max 

förklarar att han inte alls känner ett ansvar eftersom det ofödda barnet enligt gällande rätt inte 

går att skydda och att det därmed inte ingår i hans arbetsuppgifter att ansvara för denne. Max 

upplevelse skulle kunna förstås utifrån Lipsky (1980:13–15) som förklarar att 

gräsrotsbyråkrater styrs av organisationens lagar, men i Max fall skulle det därmed även kunna 

tolkas som att det inte bara är arbetet som styrs av dessa utan även hans upplevelse av ansvar. 

Möjligen, resonerar Max, att känslan av ansvar ökar efter det att rätten till abort löpt ut, men 

det är ingen uttalad upplevelse av ansvar. 

 

Att bära ansvar för det ofödda barnet kommer även till uttryck i en önskan att kunna gör mer. 

Agda berättar att hon erbjuder mer tjänster och insatser till den gravida mamman än hon skulle 

ha gjort i andra ärenden. Detta kan tolkas som att Agda, genom att göra mer än hon vanligen 

gör, försöker kompensera avsaknaden av lagstöd för att skydda det ofödda barnet utifrån de 

resurser organisationen har att tillgå. Doris beskriver att hon brukar tänka på ärenden rörande 

ofödda barn även efter arbetstid, exempelvis när hon vaknar på natten, och fundera över hur det 

ska gå, i synnerhet när förlossningen närmar sig. Att hantera dessa ärenden genererar en 
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upplevelse av att ett möjligt negativt utfall skulle vara Doris ansvar, även om hon är medveten 

om att så inte är fallet. 

 

Jag hade ju inte kunnat göra mer än det jag gjorde men det kändes ju verkligen som 

att om [barnet] nu skulle vara skadad när [barnet] föds eller så, så kändes det som att 

det hängde på mig. Vilket det i praktiken inte gjorde givetvis, men det var känslan. 

Så det kändes som att man hade verkligen ett mycket större ansvar på något sätt... 

det var jobbigt, var det. 
(Doris) 

 

Doris medvetenhet om att det i praktiken inte beror på henne skulle kunna tolkas som ett sätt 

att hantera upplevelsen av ansvar och acceptera det faktum att hon inte kan göra mer för att 

skydda det ofödda barnet. Däremot innebär inte detta att hennes känsla av ansvar försvinner, 

utan det kan förstås som ett sätt att förhålla sig till den. Känslan finns således fortfarande där. 

Doris är emellertid inte ensam om den upplevelsen, även Richard beskriver det som jobbigt och 

att utfallet beror på honom. 

 

Ja, men man är ju orolig också att, tänk om det händer någonting och här har jag 

suttit med all den här informationen. Den är jobbig. Att ha all information och man 

bara “Gud, det här skulle kunna gå riktigt, riktigt illa och vad gör vi?” (. . .) Och man 

bara, känner “Gud, tänk om det händer någonting nu”. Det, det är jobbigt, rent 

känslomässigt, alltså det kan va tufft. 
(Richard) 

 

Richard belyser flera olika känslor som uppkommer hos honom. Det kan tolkas som Richard 

ser de tyngande känslor han ger uttryck för som en del av att arbeta med ärenden där det saknas 

lagstöd. I citatet uppmärksammas en konflikt över att inneha information som kan vara 

livsavgörande men att inte kunna agera på den, vilket lämnar Richard med en kvarstående 

känsla av att något kunde ha gått riktigt illa. Richards starka känslor kan tänkas grunda sig i en 

kunskap om de allvarliga konsekvenser som kan uppkomma till följd av mammas missbruk 

under graviditeten. Enligt tidigare forskning kan barnet exempelvis födas med FAS (Calhoun 

& Warren, 2007:168) eller FASD (Søvig, 2011:158), vilka orsakar bestående skador och men. 

Det skulle därför kunna förstås som att Richards kännedom om de konsekvenser som kan 

åsamkas barnet bidrar till en större upplevelse av ansvar. Därtill kan det tolkas som att Richard 

menar att han eventuellt kan förhindra att det går illa om han har mer befogenheter och insatser 

för att agera till skydd för det ofödda barnet eftersom han tydligt uttrycker en konflikt mellan 

att ha information men att inte kunna agera på den. Tillgången till insatser och arbetsmetoder 

inom organisationen påverkas många gånger enligt Lipsky (1980:29–35, 44) av utomstående 

faktorer och kan medföra att gräsrotsbyråkraten riskerar att stå utan lämpliga insatser i relation 

till klientens behov. Som påvisats ser dock organisationen många gånger inte det ofödda barnet 

som en klient, varför bristen på insatser till skydd för det ofödda barnet inte går att härröra till 

dessa faktorer. Att Richard inte har lämpliga insatser att tillgå till skydd för det ofödda barnet 

skulle kunna tänkas vara en anledning till att han upplever och tar ett stort ansvar. 

 

Som diskuterats i avsnitt 5.1 finner socialsekreterarna sätt att agera till skydd för det ofödda 

barnet, fastän de egentligen inte ska. Detta kan även förstås utifrån känslan av ansvar, varför 
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det även diskuteras i denna del om än ur ett annat perspektiv. Nedan redogörs för olika 

möjligheter till alternativa tillvägagångssätt socialsekreterarna hittar för att kunna skydda det 

ofödda barnet. Disa uttrycker exempelvis följande: 

 

...du bär på ett barn och jag får inte bry mig om det egentligen, utan man måste ju 

klura till det och tänka utanför boxen. 
(Disa) 

 

Utifrån det Disa säger kan det tolkas som att hon känner ett ansvar gentemot det ofödda barnet 

i och med att hon sträcker sig utanför sina vanliga handlingssätt. Det skulle kunna förstås som 

att hon försöker gå utanför det lagstiftningen ger henne befogenhet till för att hitta alternativa 

och okonventionella vägar, för att fortfarande kunna agera till skydd för det ofödda barnet. Max 

beskriver ett liknande resonemang som Disa och förklarar att även om man inte kan ta hänsyn 

till det ofödda barnet enligt gällande rätt, så finns det fortfarande möjlighet att agera till skydd 

för denne. Exempelvis menar han att det i en utredning enligt LVM (SFS 1988:870) går att 

skydda barnet genom att få informationen att se ut som att den handlar om mammas missbruk. 

 

Man kan ju till exempel inte ta ett LVM för att det finns ett barn där, men samtidigt 

kan man ju säga att om en kvinna missbrukar så kraftigt så att hon skadar sitt eget 

barn då är det ju så grovt beroende så då kan man ta ett LVM på det. Så det... man 

kan gå runt allting här i världen. 

(Max) 

 

Viljan att försöka få till ett tvångsomhändertagande av mamman kan ses som en form av ansvar 

då Max är villig att böja på reglerna och på olika sätt försöka komma runt det lagen säger och 

på så sätt kunna skydda det ofödda barnet. Även Richard och Ansgar skulle kunna förstås 

utifrån denna form av ansvar. Richard berättar att han, fastän han inte ska, nämner det faktum 

att kvinnan är gravid i sina utredningar. Ansgar redogör för att han har försökt få igenom 

tvångsvård av den gravida mamman, även om hennes missbruk inte har varit tillräckligt för att 

uppfylla kriterierna enligt LVM (SFS 1988:870), allt för att försöka skydda det ofödda barnet. 

Doris beskriver hur hon på liknande sätt tänjer på reglerna. 

 

Så vi [Doris och barnmorskan] hade väldigt tät kontakt och jobbade kring det, vilket 

sekretessmässigt inte var alltid helt okej men vi kunde ju tillsammans liksom göra 
en bedömning kring att det här gör vi för att vi jobbar så hårt vi kan för att fånga upp 

den här mamman för att skydda barnet. 
(Doris) 

 

Doris diskuterar ett tillfälle då hon i ett ärende samverkade med en barnmorska på MVC, fastän 

hon saknade samtycke från mamman, för att tillsammans göra det yttersta för att skydda det 

ofödda barnet. Som nämnts i föregående avsnitt hade Doris inget officiellt ärende eftersom 

barnet ännu inte var fött, så hon arbetade på ärendet i en Word-fil i stället för i kommunens 

verksamhetssystem. Detta kan tänkas representera en så stark känsla av ansvar att hon till och 

med är beredd att bryta mot lagen för att om möjligt kunna skydda det ofödda barnet. Doris 

agerande skulle kunna förstås i relation till Svensson et al. (2008:105–109) som beskriver att 

gräsrotsbyråkraten kan tvingas gå emot sin egen professionalitet, sitt yrkeskunnande och sina 
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moraliska värderingar i valet mellan att tillgodose klientens behov eller att följa organisationens 

ramar. Den egna professionaliteten och yrkeskunnandet kan till viss del tänkas representera att 

arbeta i enlighet med organisationens lagar och riktlinjer, vilket Doris här väljer att ge avkall 

på. Hennes agerande kan därmed förstås som att hon går emot dessa två till förmån för att 

uppfylla den tredje, att följa sina moraliska värderingar. 

 

Fanny berättar att hon i ett ärende öppnar en utredning enligt LVM (SFS 1988:870) trots att den 

gravida mammans missbruk egentligen inte var tillräckligt gravt. 

 

Så det slutade med att vi fick öppna ett LVM på henne, alltså lagen om vård av 

missbrukare då, och då har du rätt att skicka personen på läkarundersökning. 
(. . .) Så i det här läget var ju inte kvinnan, hon var ju inte aktuell för ett LVM, hon 

var inte i så dåligt skick, absolut inte. Det är ju det ofödda barnet man tänker på då 

ju. Vad det blir utsatt för då. 
(Fanny) 

 

En öppnad utredning möjliggjorde för Fanny att begära mamma polishandräckt till 

läkarundersökning, där ultraljud och tester kunde genomföras för att ta reda på hur barnet 

mådde. Även i Fannys fall kan det tänkas visa på en så betydande känsla av ansvar att hon för 

att skydda det ofödda barnet startar en utredning som egentligen inte var befogad utifrån 

mammas missbruk. Således kan det sägas att Fanny inskränkte på mammas lagstadgade rätt till 

självbestämmande till förmån för det ofödda barnet. 

 

Samtliga av ovanstående resonemang gällande tvångsåtgärder går i linje med tidigare forskning. 

Søvig (2011:160–161) lyfter att socialsekreterare ställs inför motstridiga rättsliga och 

ideologiska perspektiv, där mammas självbestämmanderätt ställs mot det ofödda barnets rätt 

till skydd. Utifrån intervjupersonernas uttalanden kan det utläsas att de många gånger väljer det 

sistnämnda, vilket kan förstås utifrån att de upplever ett starkare ansvar för det ofödda barnet. 

Fastän det, i enlighet med tidigare forskning, är mammas rätt till självbestämmande som ska ha 

företräde (Montgomery och Cornock, 2011: 5–8). 

 

Intervjupersonerna visar även på en annan form av ansvar, vilket är att upprätthålla och värna 

om relationen med den gravida mamman. Socialsekreterarna menar att detta är ett sätt att få 

insyn i mammas missbruk, och på så sätt göra det man kan för att se till att det ofödda barnet 

skyddas så mycket som möjligt. Samtliga intervjupersoner belyser vikten av en god 

arbetsallians och att arbeta motiverande för att på så sätt få mamma att ta emot insatser och stöd 

på frivillig väg. Max menar att en bra relation med mamma möjliggör att arbeta motiverande 

för att minimera intaget av alkohol och droger, åtminstone under graviditeten. Denna 

målsättning belyses även i tidigare forskning. Heimdahl (2018:384–385) framför att 

barnmorskor och kuratorer har som mål att stötta missbrukande mammor till en alkohol- och 

drogfri graviditet, vilket Max visar att även socialsekreterare har. Vidare betonar tidigare 

forskning vikten av en förtroendefull relation mellan socialsekreteraren och den gravida 

mamman för att skydda det ofödda barnet (Mc Elhinney et al., 2021:110), vilket samtliga 

intervjupersoner bekräftar. Agda och Richard ser det som särskilt viktigt att stötta den gravida 

mamman vid kontakter med andra myndigheter. Exempelvis berättar Agda att hon har följt med 



Barkestad & Sundberg 

34 (52) 

den gravida mamman på ultraljud på MVC då mamman inte kände sig bekväm med att gå 

ensam, varför en tillitsfull relation är betydelsefull för att möjliggöra detta förtroende. Det 

skulle även kunna förstås som att Agda åläggs ytterligare ett ansvar, eftersom den gravida 

annars troligen avstått besöket och det ofödda barnet därmed inte fått det skydd som ett besök 

på MVC skulle kunna utgöra. 

 

Även om utgångspunkten är ett bra samarbete, redogör Bert för att det inte alltid så lätt. 

 
Förhoppning har man ju alltid, man har alltid förhoppningen att “det här ska bli bra, 

nu ska vi jobba tillsammans”, det är en berg-och dalbana ibland, ibland går det 

faktiskt bra och sen sekunden efter gick det sämre. Frustration, ibland blir man ju 

också väldigt glad, att det funkar. Sen tänker jag att mycket då i det här, det är ju att 

inte ge upp, och så fortsätta tjata, tjata, tjata. 
(Bert) 

 

Vad Bert ger uttryck för är en föresats att upprätthålla relationen och värna samarbetet med 

mamma oavsett bakslag och svårigheter, vilket kan förstås utifrån att ansvaret för 

arbetsalliansen åligger honom. Fanny och Doris betonar att en god kontakt med den gravida 

mamman utgör en möjlighet för stöd på frivillig väg. Doris redogör för att ett sätt att skydda 

det ofödda barnet är att skapa förtroende hos mamma. 

 
Så det är ju framför allt att ha mycket kontakt med mamma och erbjuda stöd och 

fånga upp och bygga relationer och bygga förtroende så att de förhoppningsvis kan 

lita på oss och välja att placeras då eller ta emot annat stöd eller så. 
(Doris) 

 

Citatet från Doris kan ses som att stöd på frivillig väg är betydelsefullt för att upprätthålla en 

god relation med den gravida mamman, vilket flera av socialsekreterarna återkommande 

bekräftar under intervjuerna. Disa ger exempel på det omvända, hur tvångsåtgärder kan inverka 

negativt på samarbetet. 

 
 . . .möjligheterna till att fortsätta jobba efter LVM-tiden också är ju klart försämrade. 

Ofta finns det ju en stor besvikelse och de är mest sura och vill inte ha med mig att 

göra sen. Så det bästa är ju om man kan få till, vad det än gäller, via frivillighet och 

motivera till frivilliga insatser. 
(Disa) 

 

Att behöva bemöta klienters reaktioner på beslut kan förstås utifrån Lipsky (1980:9, 27) som 

en del av att vara gräsrotsbyråkrat. Den rädsla över att riskera arbetsalliansen genom att ta till 

tvångsåtgärder som Disa ger uttryck för skulle således kunna ses som ett av de dilemman 

socialsekreterarna möter i sitt arbete som gräsrotsbyråkrater. Disa betonar därför vikten av att 

så långt som möjligt utgå från frivillighet. Ansgar resonerar på ett liknande sätt och understryker 

att även skuldbeläggning av den gravida mamman för hennes missbruk är ett hot mot 

samarbetet. Utifrån ovanstående framstår det som att ett upprätthållande av arbetsalliansen 

utgör en viktig del i ansvaret för det ofödda barnet. Socialsekreterarna beskriver en svår 

balansgång mellan att dels behålla mammas förtroende, dels att göra tillräckligt för att skydda 

det ofödda barnet. Det kan tolkas som att om relationen äventyras, riskeras även den enda 

möjligheten till insyn i barnets välmående under graviditeten, varför det går att förstå 
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socialsekreterarnas strävan att göra allt i sin makt för att vårda alliansen med den gravida 

mamman. Någon form av relation kan därför ses som bättre än ingen alls, då det annars skulle 

kunna innebära en total avsaknad av skydd för det ofödda barnet. 

 

Intervjupersonerna diskuterar även huruvida avsaknaden av lagstöd påverkar deras upplevelse 

av ansvar i sin yrkesroll, samt hur de tror att ansvar skulle påverkas vid en lagförändring med 

ökade möjligheter att skydda det ofödda barnet. Disa tror att hennes upplevelse av ansvar skulle 

påverkas eftersom det ofödda barnet då möjligen går att skydda juridiskt och att det då skulle 

vara ett ansvar som åligger henne i yrkesrollen. Ansgar resonerar liknande Disa och menar att 

socialsekreterarna då skulle ha ett ansvar, men att känslan möjligen förändras och i stället 

handla om ett ansvar att tillämpa lagskyddet. Agda tror att det skulle kunna påverka deras 

upplevelse av ansvar, vilket utvecklas nedan: 

 
Ja, men då skulle det ju säkert, om det fanns ett tydligare skydd för barnet, då skulle 

det ju säkert finnas något sätt man kunde omhänderta mamma så att det skulle nog 

per automatik ge sig tycker jag. 
(Agda) 

 

Även Doris resonerar på liknande sätt och menar att det kan medföra en känsla av att ansvaret 

för det ofödda barnet inte vilar lika starkt på henne, medan Agda inte förtydligar hur 

ansvarskänslan förändras. Varken Bert eller Richard tror att ansvarskänslan påverkas, utan att 

den finns där oavsett om det finns ett lagstöd eller inte. Fanny däremot kan inte säga om hon 

tror känslan av ansvar skulle förändras, men att det vore skönt att ha ett lagstöd att luta sig mot. 

En lagändring till skydd för det ofödda barnet har dock, som tidigare redogjorts för, 

aktualiserats flertalet gånger (se SOU 1987:11; SOU 2011:35; Ds 2009:19), utan att resultera i 

en lagändring. 

 

Trots att ansvarskänsla inte är något som Lipsky (1980) berör specifikt kan det tänkas härröra 

från att styras av organisationens normer, lagar, riktlinjer och direktiv. Samtliga 

intervjupersoner, med undantag för en, visar på en stark ansvarskänsla för det ofödda barnets 

skydd, fastän de egentligen inte har ett lagstadgat uppdrag eller befogenheter att arbeta med 

denne som klient. Således kan det tyda på en norm inom organisationerna, vilken även styr 

socialsekreterarnas handlade, att uppleva ett ansvar för det ofödda barnet. Lipsky (ibid.:3, 13–

15) betonar det stora handlingsutrymme och självständighet i beslutsfattande som definierar 

gräsrotsbyråkrater och deras arbete. En möjlig tolkning skulle därmed kunna vara att 

socialsekreterarna, som är vana vid stor handlings- och beslutsfrihet, inte drar sig för att “gå 

utanför boxen” för att agera till skydd för det ofödda barnet. I synnerhet om socialsekreteraren 

kan legitimera sina handlingar genom att resonera att ansvar för denne, enligt ovanstående 

argumentation, går under organisationens normer och därmed kan förstås som något de bör 

uppleva ansvar för, om än inte officiellt. En känsla av ansvar för det ofödda barnet kan sålunda 

ses som en naturlig följd på de betingelser som styr gräsrotsbyråkratens arbete. 
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5.3 Upplevelsen av handlingsutrymme 

Intervjupersonerna beskriver upplevelsen av sitt handlingsutrymme som både som stort och 

litet och att det finns flera aspekter vilka påverkar dess storlek. Faktorer såsom huruvida 

handlingsutrymmet relateras till den gravida mamman eller det ofödda barnet och om arbetet 

sker på frivillig väg eller genom tvångsåtgärder har betydelse för socialsekreterarna, vilket 

kommer redogöras för nedan. 

I relation till det ofödda barnet upplever samtliga socialsekreterare att de inte har något 

handlingsutrymme i sitt arbete, vilket nedanstående citat illustrerar. Richard och Bert säger 

följande: 

 
Ja, egentligen noll [handlingsutrymme]. Noll. (. . .) Jag har inga befogenheter eller 

nånting med barnet. Ingenting. 
(Richard) 

 
Nej. Alltså egentligen finns det ju inte [handlingsutrymmet]. 
(Bert) 

 

Även Doris och Disa resonerar på ett liknande sätt. 

 
Vi kan ju inte…vi har ju inte mer befogenheter att göra mer bara för att hon är gravid. 
(Doris) 

 
Ja, just, just med, i och med att det inte är ett barn förrän det är fött, det är ju ingen 

juridisk person förrän det är fött, så att då blir man ju väldigt begränsad. Där blir man 

hindrad. 
(Disa) 

 

Richard och Bert upplever total avsaknad av handlingsutrymme, Doris menar att mammas 

graviditet inte ger henne utökade befogenheter medan Disa relaterar bristen på 

handlingsutrymme till att inte få ta hänsyn till det ofödda barnet. Detta skulle kunna förstås som 

att socialsekreterarna upplever en stark inskränkning av sitt handlingsutrymme eftersom de 

saknar befogenheter att agera. Lipsky (1980:13–15) betonar vikten av det stora 

handlingsutrymmet och argumenterar för att en inskränkning skulle försvåra och eventuellt 

omöjliggöra arbetet. Ovanstående citat kan således förstås som att socialsekreterarnas arbete 

till skydd för det ofödda barnet försvåras givet bristen på handlingsutrymme, och det kan tänkas 

att socialsekreterarna upplever sig mer begränsade i sitt arbete med det ofödda barnet än i andra 

ärenden. Däremot i relation till den gravida mamman upplever socialsekreterarna att de kan ha 

ett stort handlingsutrymme i sitt arbete. Richard resonerar nedan: 

 
Ja så länge det är, ja, och då har jag ju massor [handlingsutrymme] egentligen så här 

att kunna bevilja stödboenden eller så att mamman kan vara trygg under graviditeten 

och få stöd. . .Så länge bebisen är inne, kvar hos mamman då kan jag göra allt som 

handläggare. Det vill säga placera, ge insatser, stöd, allt hon behöver för att klara av 

att hålla sig drogfri. 
(Richard) 
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Richard visar på flera möjligheter att stötta den gravida mamman och att handlingsutrymmet 

då upplevs vara obegränsat. När Ansgar resonerar kring sitt handlingsutrymme i relation till 

den gravida mamman relaterar han till de stora organisatoriska möjligheterna som finns att få 

insatser beviljade utifrån att dessa ärenden upplevs som särskilt behjärtansvärda. 

 
Men om jag skulle prata med min chef “Nu är hon gravid och nu behöver hon åka 

på behandling”. Det är ju ingen som skulle säga “Nej, det får hon inte”. Det skulle 

jag vilja se, om jag säger så. På det sättet är det ju stort [handlingsutrymmet]. 
(Ansgar) 

 

Även Fanny ger uttryck för att handlingsutrymmet är stort, men menar att det fort kan förändras. 

 
Ja men jag skulle säga att det var, är, ganska stort. Men det är också lite va, hur 

situationen ter sig. I början då så, när kvinnan samarbetade, så hade vi möten ihop 

och vi gemensamt satt och tittade på /…/ Jag kom med förslag på olika ställen och 

hon kom med förslag, vi ringde tillsammans och det var väldigt öppet och stort och 

brett allting så. Men sen blir väl handlingsutrymmet mindre då med tanke på det som 

hände i situationen [då den gravida mamman försvann]. 
(Fanny) 

 

Likt Richard, Ansgar och Fanny menar Disa och Max att de kan göra vad de vill så länge det 

utgår från den gravida mamman och frivillighet, och understryker att de har stora möjligheter 

att påverka. Samtliga socialsekreterarna talar om sitt stora handlingsutrymme helt i enlighet 

med vad Lipsky (1980) beskriver. Fanny ger vidare uttryck för att handlingsutrymmets storlek 

kan variera beroende på den gravida mammans inställning till de föreslagna insatser, något som 

är tydligt i flera av socialsekreterarnas intervjuer. Bert relaterar handlingsutrymmets storlek till 

möjligheten att agera på frivillig väg. Vid samtycke har han stor handlingsfrihet givet de 

organisatoriska förutsättningar som finns och upplever sig ha goda möjligheter att agera till 

skydd för det ofödda barnet. 

 
Jag måste säga att jag tycker att vi har ett gott handlingsutrymme här. Sen är det ju 

liksom som med allting, det handlar om ett samtycke. Så handlingsutrymmet är helt 

begränsat utifrån det. Men så länge man har ett samtycke måste jag säga att rent 

organisationsmässigt här, att vi har ett ganska stort handlingsutrymme och ganska 

stor självständighet i det och ett stort eget ansvar. Men som sagt var, det kräver ju ett 

samtycke. 
(Bert) 

 

Frivillighet och den gravida mammans samtycke beskrivs som avgörande för 

socialsekreterarnas upplevelse av sitt handlingsutrymme och sina möjligheter att agera till 

skydd för det ofödda barnet. Det kan tyckas som att handlingsutrymmet i dessa situationer mer 

begränsas av klienten och dennes inställning till föreslagna insatser snarare än begränsningar 

på grund av de organisatoriska riktlinjer Lipsky (1980:13–15) beskriver. Det skulle emellertid 

trots allt kunna förstås som att det beror på de organisatoriska riktlinjerna då det är 

organisationen som kräver frivillighet från klienten. Så i stället för att handlingsutrymmets 

storlek beror på klienten, som det kan tyckas att socialsekreterarna ser det, kan det trots allt 

förstås som att det i grunden är organisationen som begränsar deras upplevelse av sitt 

handlingsutrymme. 
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Flera av intervjupersonerna ställer frivillighet mot tvång när det kommer till upplevelsen av 

handlingsutrymme. Socialsekreterarna beskriver att medan samtycke kan innebära att 

handlingsutrymmet blir större, så kan en avsaknad av frivillighet medföra att det begränsas då 

det som beskrivits är mycket svårt att få igenom tvingande åtgärder. Disa ger uttryck för att det 

är en stor kontrast mellan vad hon kan göra på frivillig väg jämfört med när den gravida 

mamman inte samtycker till insatser. Så till vida att besluten bygger på frivillighet säger Disa 

att hon har stora befogenheter i sitt arbete, men att det också är det enda hon kan erbjuda som 

skydd för det ofödda barnet, då hon inte upplever sig ha några möjligheter vad det gäller 

tvångsåtgärder. Även Doris visar på svårigheten som finns vid avsaknad av samtycke. 

 
Vi försökte få mamman att gå med på placering på ett utredningshem och hon gick 

till en början med på det sedan ångrade hon sig och valde i stället att tacka nej och 

gömma sig i slutet av graviditeten. Då fanns det inget mer man kunde göra. . . 
(Doris) 

 

När den gravida mamman inte längre ville ta emot stöd på frivillig väg ger Doris uttryck för att 

hon förlorat sitt handlingsutrymme. I enlighet med teorin om gräsrotsbyråkrati kan det förstås 

som att socialsekreterarna upplever sig ha ett stort handlingsutrymme gällande insatser på 

frivillig väg. Lipsky (1980:13–15) menar dock att gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme gäller 

såväl tvångsåtgärder som frivilliga insatser, men säger även att detta kan begränsas av 

organisationens lagar. Då gällande rätt inte medger socialsekreterarna befogenheter att vidta 

tvångsåtgärder till skydd för det ofödda barnet och möjligheterna att tvångsomhänderta den 

gravida mamman är mycket begränsade kan detta tänkas vara fallet. Det kan därför utifrån 

intervjupersonernas upplevelser förstås som att lagarna till stor del begränsar deras 

handlingsutrymme när det kommer till ärenden gällande ofödda barn när mamma missbrukar 

under graviditeten. 

 

Genomgående framkommer i majoriteten av intervjuerna olika sätt socialsekreterarna tänjer på 

gränserna för att försöka skapa sig ett större handlingsutrymme. Tidigare, i avsnitt 5.1 och 5.2, 

har redogjorts för att de går utöver vad som egentligen är tillåtet enligt lagstiftningen, 

exempelvis genom att arbeta med det ofödda barnet som att denne vore en klient, samverka 

med andra aktörer utan samtycke och ta hänsyn till det ofödda barnet i utredningar om mammas 

missbruksproblematik. Intervjupersonerna uttrycker att i samarbetet mellan och inom 

myndigheter såsom mödravården, vuxenenheten och enheten för barn och unga söker 

socialsekreterarna utvidga sitt handlingsutrymme för att både kunna skydda det ofödda barnet 

och för att förbereda för tiden efter födseln. Socialsekreterarna på vuxenenheten berättar att de 

introducerar enheten för barn och unga innan barnet är fött. I intervjuerna framkommer även att 

då det saknas möjligheter att arbeta med det ofödda barnet som ärende, tänjer socialsekreterarna 

på gränserna då de exempelvis “handlägger” ärendet inofficiellt i Word. Det skulle kunna 

förstås i relation till tidigare forskning där Montgomery och Cornock (2011:5) presenterar pre-

proceedings process som ett utredningsverktyg att använda för att både kunna följa mammas 

graviditet och planera för barnets skydd redan innan födseln. Intervjupersonernas redogörelser 

skulle därmed kunna tolkas som att de skapar en egen pre-proceedings process. Detta arbetssätt 

är dock inte etablerat i Sverige, varför det kan förstås som ett sätt för socialsekreterarna att 

utöka sitt handlingsutrymme. Detta kan även förstås utifrån Lipskys (1980:19) beskrivning av 
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hur gräsrotsbyråkrater kan söka utvidga sitt handlingsutrymme när det råder en konflikt mellan 

organisationens ramar och de egna värderingarna. 

 

Därtill beskriver socialsekreterarna att de går utanför sina vanliga arbetsuppgifter, då de bland 

annat erbjuder mer tjänster än i andra ärenden. Bert resonerar kring sin upplevelse av 

möjligheten att ta egna beslut och berättar att han arbetar utifrån en devis som kan tänkas utöka 

hans handlingsutrymme. 

 
Jag har ett citat som heter “det är bättre att be om förlåtelse än att be om tillstånd”, 

så ja det känner jag mig nog fri att göra. 
(Bert) 

 

Även Agda diskuterar självständigheten i arbetet och möjligheten att därigenom skapa sitt eget 

handlingsutrymme. 

 
Så jag har ganska fritt handlingsutrymme, skulle jag säga utifrån uppifrån, chefer 

och så. De stöttar mig i det arbetet, så det är egentligen bara uppfinningsrikedomen 

som sätter stopp. 
(Agda) 

 

Agda ger inte uttryck för att det är lagar och riktlinjer som begränsar hennes handlingsutrymme, 

utan snarare den egna förmågan att hitta sätt att arbeta till skydd för det ofödda barnet. Genom 

att agera kreativt kan hon sålunda själv påverka sitt handlingsutrymme, vilket kan förstås i 

relation till Svensson et al. (2008:15–17) som förklarar att storleken på socialsekreterarens 

handlingsutrymme även avgörs av dennes förmåga att utnyttja den frihet handlingsutrymmet 

innebär. I likhet med Agda, relaterar även Doris sitt handlingsutrymme till chefens förtroende 

och den frihet från detaljstyrning hon arbetar under. 

 
Jag är ju också rätt erfaren och min chef har väldigt stort förtroende för mig och inget 

behov av att detaljstyra vad vi gör heller utan hon litar på oss så att... Så jag tycker 

att det var stort handlingsutrymme. Sen hade man ju velat åka och leta [när mamman 

gömde sig för socialtjänsten] men det gjorde jag inte. Det får man ju inte göra. Det 

finns ju gränser! 
(Doris) 

 

Det förtroende som socialsekreterarna beskriver sig ha från sina överordnade skulle kunna 

förstås som del av arbetsplatsens rutiner och traditioner, vilka enligt Svensson et al. (2008:15–

17) till viss del utgör det som avgör storleken på handlingsutrymmet för gräsrotsbyråkraten. 

Den stora självständighet och kreativitet som beskrivs av Bert, Agda och Doris skulle därmed 

kunna förstås som ett sätt att ta vara på den handlingsfrihet de har för på så vis skapa sig ett 

större handlingsutrymme. 

 

Ärenden med ofödda barn till gravida mammor som missbrukar är något samtliga 

intervjupersoner beskriver som sällsynt och de flesta socialsekreterarna har således inte någon 

upparbetad erfarenhet. I kombination med den brist på riktlinjer och utarbetade rutiner som 

framkommit är det rimligt att anta att detta både påverkar arbetet men också socialsekreterarnas 

upplevelse av sitt handlingsutrymme. Å ena sidan kan det tänkas vara så att handlingsutrymmet 
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ökar då socialsekreterarna tar sig möjligheten att skapa egna handlingsalternativ. 

Handlingsutrymmet kan å andra sidan också tänkas minska då ovan nämnda faktorer tycks 

verka hämmande på beslutsfriheten och självständigheten vilka är betydelsefulla element för 

utformandet av gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme (Lipsky, 1980:13–15; Svensson et al., 

2008:15–17). 

 

Avslutningsvis kan det således förstås som att intervjupersonerna upplever sitt 

handlingsutrymme som mycket begränsat men att socialsekreterarna försöker hitta egna sätt att 

komma runt detta och arbeta till skydd för det ofödda barnet för att skapa sig ett större 

handlingsutrymme. När barnet är fött återfår socialsekreterarna sitt stora handlingsutrymme då 

de återigen har befogenheter att vidta de skyddsåtgärder som situationen kräver. 

 

6.  DISKUSSION 

Det avslutande kapitlet inleds med en summering av studiens slutsatser. Därefter följer en 

diskussion där studien sätts i relation till tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter, 

metodologiska överväganden samt implikationer för det sociala arbetet som forskning och 

praktik. 

6.1 Summering 

Syftet med denna studie har varit att utifrån perspektiv på gräsrotsbyråkrati skapa en djupare 

förståelse för socialsekreterares upplevelser av att arbeta till skydd för det ofödda barnet när 

mamma missbrukar under graviditeten. För att besvara syfte och frågeställningar har 

semistrukturerade intervjuer genomförts med åtta socialsekreterare, som på olika sätt arbetar 

inom nämnda område. I studien har vi utfört en tematisk analys av det empiriska materialet med 

utgångspunkt i Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkrati samt handlingsutrymme, och satt det 

i relation till tidigare forskning. 

Den första frågeställningen handlar om på vilka sätt socialsekreterare skildrar sitt arbete med 

det ofödda barnet när mamma missbrukar under graviditeten. Intervjupersonerna klargör att det 

ofödda barnet enligt gällande rätt inte är en juridisk person, vilket får implikationen att ett 

ärende inte kan registreras och att denne således inte heller går att skydda. Detta resulterar inte 

sällan i en konflikt för socialsekreterarna mellan den gravida mammans rätt till 

självbestämmande och det ofödda barnets skydd. I kombination med en avsaknad av riktlinjer 

och rutiner innebär detta att socialsekreterarnas arbete skildras som frustrerande och stundtals 

osäkert. Vidare redogör flera av intervjupersonerna för en önskan att skydda det ofödda barnet, 

men att de upplever sig begränsade av lagen, och således slits mellan sina värderingar och 

organisationens ramar. 

 

Den andra frågeställningen rör socialsekreterares upplevelser av sina befogenheter, sitt ansvar 

och sitt handlingsutrymme. Gällande upplevelsen av sina befogenheter beskriver 

socialsekreterarna sig stå utan möjligheter att arbeta till skydd för det ofödda barnet när mamma 

missbrukar under graviditeten, om det inte finns samtycke till insatser på frivillig väg. När det 
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kommer till upplevelsen av ansvar för det ofödda barnet tyder intervjupersonernas utsagor på 

att den är tudelad. Å ena sidan framkommer att de, givet att det ofödda barnet inte är en juridisk 

person, inte har något ansvar enligt organisationens ramar. Å andra sidan, ger 

intervjupersonerna uttryck för en stor ansvarskänsla som de upplever sig tvingade att agera på 

för att inte gå emot sina moraliska värderingar, varför de söker finna sätt att kringgå lagen för 

att om möjligt kunna skydda det ofödda barnet. På samma sätt som gällande befogenheter, 

beskrivs handlingsutrymmets storlek påverkas av huruvida det finns ett samtycke från den 

gravida mamman eller inte. Om insatser på frivillig väg inte är möjligt skildrar 

socialsekreterarna en upplevelse av ett mycket begränsat eller obefintligt handlingsutrymme. 

Dock beskriver intervjupersonerna att de på grund av sin starka ansvarskänsla, i kombination 

med det utrymme som bristen på rutiner och riktlinjer medför, söker utvidga sitt 

handlingsutrymme. Socialsekreterarna ger uttryck för upplevelser av frustration, ilska och oro 

som grundar sig i att de inte har mandat eller kan arbeta till skydd för den de upplever sig 

ansvara för. 

 

Således har vi i ljuset av perspektiv på gräsrotsbyråkrati kunnat besvara båda frågeställningarna 

och skapa en djupare förståelse för socialsekreterares upplevelser av att arbeta till skydd för det 

ofödda barnet när mamma missbrukar under graviditeten. 

6.2 Studiens resultat i relation till tidigare forskning 

En central utgångspunkt i den här studien är det faktum att det ofödda barnet enligt gällande 

rätt inte ses som en juridisk person, vilket intervjupersonerna beskriver i enlighet med tidigare 

forskning (se Westman, 1993:483–484). Detta utgör grunden för de premisser till vilka 

socialsekreterarna behöver förhålla sig, vilket har visat sig få flera implikationer för deras 

möjlighet att skydda det ofödda barnet. Vidare visar resultatet på en medvetenhet hos 

socialsekreterarna om de konsekvenser mammas missbruk under graviditeten kan innebära (se 

Calhoun & Warren, 2007; Søvig, 2011; Reitan, 2019). Deras resonemang och agerande förstås 

därför i ljuset av denna medvetenhet och bidrar till upplevelsen av att ha ett ansvar över det 

ofödda barnet. 

Trots att intervjupersonerna inte kan arbeta med det ofödda barnet som om denne vore deras 

klient, då det inte går att skapa ett ärende på någon som saknar ett personnummer, visar studien 

på flera sätt de ändå arbetar till skydd för denne. Ett sätt är att börja arbeta i ärendet inofficiellt, 

för att förbereda för nedkomsten av barnet och underlätta framtida samarbete. Enligt vår mening 

liknar intervjupersonernas ageranden den pre-proceedings process som beskrivits i tidigare 

forskning (se Montgomery & Cornock, 2011:5), vilket dock inte är tillåtet i Sverige. Ett annat 

sätt socialsekreterarna försöker skydda det ofödda barnet på är genom insatser för den gravida 

mamman på frivillig väg. I likhet med tidigare forskning (Heimdahl, 2018:384–385; Mc 

Elhinney et al., 2021b:110) visar socialsekreterarnas upplevelser att de känner ett ansvar över 

att upprätthålla arbetsalliansen med den gravida mamman samt samarbeta med andra 

myndigheter för att kunna skydda det ofödda barnet. Studien visar på att inte kunna skydda 

denne innebär ett dilemma för socialsekreterarna, som hittar egna vägar att kringgå de 

organisatoriska förutsättningarna och på så sätt kunna följa de egna värderingarna. 
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Socialsekreterarna väljer således ofta att försöka skydda det ofödda barnet framför att följa 

organisationens riktlinjer. Det moraliska dilemmat styrks av Haight et al.:s (2017a:32–33) 

studie, som visar att moralisk stress ofta uppstår hos socialsekreterare som arbetar med barn 

och unga, givet de svårigheter som kan uppstå till följd av att inte kunna följa sina värderingar 

på grund av organisationens lagar och riktlinjer. Intervjupersonerna uttrycker att det ofödda 

barnet är särskilt skyddsvärt och har företräde över mammas rätt till självbestämmande. Det går 

därmed att jämföra med Søvig (2011:160–161) som belyser att socialsekreterare ställs inför 

motstridiga rättsliga och ideologiska perspektiv, där mammas självbestämmanderätt ställs mot 

det ofödda barnets skydd. 

Studiens resultat visar på möjligheten att omhänderta den gravida mamman och på så sätt 

skydda det ofödda barnet. Emellertid är det ingen av socialsekreterarna som har erfarenhet av 

att använda sig av paragrafen och vet därför inte om den i praktiken är genomförbar, vilket är 

förenligt med att det saknas en prejudicerande dom (Socialstyrelsen, 2021:62). Att inte kunna 

omhänderta den gravida mamman är något som beskrivs som frustrerande. Både för att 

socialsekreterarna inte kan skydda det ofödda barnet, men också då omvärlden, däribland 

kollegor och andra professionella, har starka förväntningar på att de ska agera till skydd för det 

ofödda barnet, vilket även belyses i tidigare forskning (se Critchley, 2020:900). För att hantera 

de starka känslor av frustration och oro som uppkommer till följd av att inte kunna agera i 

enlighet med sina värderingar och skydda det ofödda barnet visar resultatet att 

socialsekreterarna använder sig av kollegialt stöd. Andra hanteringsstrategier, exempelvis 

kompensatoriska, såsom övertidsarbete, nämns i tidigare forskning (se Astvik et al., 2017:56–

57), men detta bekräftas inte i vår studie. Därutöver beskriver tidigare forskning (se Critchley, 

2020:901) att socialsekreterare som arbetar med ofödda barn tvingas fatta avgörande beslut 

under stor tidspress, vilket skapar en rädsla för att ta felaktiga beslut som kan riskera att skada 

deras karriär. Studien har dock inte kunnat identifiera sådan rädsla. 

Det är påtagligt att socialsekreterarnas upplevelser av handlingsutrymme när det saknas lagstöd 

och riktlinjer inte avspeglas i tidigare forskning. I relation till det ofödda barnet fokuserar 

forskningen huvudsakligen på barnmorskors, sjuksköterskors och kuratorers erfarenheter 

(Heimdahl, 2018; Mc Elhinney et al., 2019) ur en internationell kontext, varför de resultat som 

framkommit i vår studie visar en ny bild av upplevelsen av att arbeta till skydd för det ofödda 

barnet när mamma missbrukar under graviditeten. Därmed kan det sägas att studien fyller en 

del av den påvisade kunskapsluckan som vi menar råder när det kommer till socialsekreterares 

upplevelser av ämnet. 

6.3 Teoridiskussion 

Det teoretiska ramverk studien utgått från är Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkrati samt 

handlingsutrymme. Den valda utgångspunkten har möjliggjort en djupare förståelse för 

socialsekreterarnas upplevelser av att arbeta till skydd för det ofödda barnet när mamma 

missbrukar under graviditeten. Däremot, har denna utgångspunkt inte bidragit till en analys av 

de etiska aspekter som framkommit i intervjupersonernas utsagor, utan har fokuserat vid de 

organisatoriska förutsättningarna. Det skulle kunna tänkas ha berikat studien att inkludera 
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etiska perspektiv för att skapa ännu större förståelse för de etiska dilemman socialsekreterarna 

möter i sitt arbete. 

 

De teoretiska perspektiv vi har utgått från har varit oss behjälpliga med att skapa djupare 

förståelse för intervjupersonernas upplevelse av sina befogenheter, sitt ansvar och sitt 

handlingsutrymme. Initialt hade vi en tanke om att inkludera en teori om makt för att möjliggöra 

en diskussion om makten som finns i mötet mellan socialsekreterarna och den gravida 

mamman. Emellertid, då detta är ett obeforskat område, upplevde vi ett behov av att skapa en 

större förståelse för en specifik aspekt av deras upplevelser och har således sökt skapa en 

smalare, men djupare förståelse. Därför fann vi att studien gynnades av att avgränsas till 

gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme som teoretiska perspektiv och begrepp. I synnerhet då 

studien med hjälp av dessa har kunnat belysa avsaknaden av rutiner och riktlinjer vilka 

socialsekreterarna har att utgå från i sitt arbete, samt socialsekreterarnas upplevelser av att 

arbeta med en barngrupp som saknar rättsligt skydd. Vår förhoppning är därför att den djupare 

förståelse vi menar skapats väger upp för avsaknaden av ytterligare teoretiska infallsvinklar. 

 

Vi har utifrån perspektiv på gräsrotsbyråkrati kunnat lyfta flera moraliska dilemman 

socialsekreterarna möter i sitt arbete. Perspektiven har hjälpt oss begripliggöra och synliggöra 

varför dessa dilemman kan tänkas uppstå hos socialsekreterarna och därmed skapa en djupare 

förståelse för deras upplevelser. Därtill har vi även skapat en större förståelse för hur 

organisatoriska faktorer inverkar på socialsekreterarnas upplevelse av ansvar. Likaså har vi 

identifierat hur socialsekreterarna upplever sitt handlingsutrymme i arbetet med det ofödda 

barnet när mamma missbrukar under graviditeten. Slutligen kan det konstateras att Lipskys 

(1980) teori om gräsrotsbyråkrati samt handlingsutrymme har möjliggjort en förståelse av det 

empiriska materialet utifrån flera synvinklar. 

 

6.4 Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har semistrukturerade intervjuer med åtta 

socialsekreterare genomförts. Då vi har sökt djupare förståelse för socialsekreterarnas 

upplevelser av att arbeta till skydd för det ofödda barnet när mamma missbrukar under 

graviditeten, anser vi att intervjuer varit en passande metod för informationsinhämtning. Detta 

eftersom metoden möjliggör för intervjupersonerna att dela med sig av sina erfarenheter och 

upplevelser från ett inifrånperspektiv. 

 

Vid genomförandet av intervjuer finns en risk att forskarens närvaro påverkar intervjupersonens 

utsagor (Padgett, 2017:213). Vi har därför eftersträvat en medvetenhet om den påverkan vi har 

på materialet. I relation till studien kan det tänkas att vi inverkat på intervjupersonernas 

redogörelser, både genom utformningen av intervjuguiden, men även genom omedvetna 

handlingar såsom spontana reaktioner på intervjupersonernas redogörelser. Något annat vore 

omöjligt. Emellertid har vi sett metoden som det mest passande alternativet för att fånga 

upplevelse-perspektivet. En fördel som den semistrukturerade intervjuformen för med sig är 

att, fastän forskaren styr både utformning och genomförande, ger den intervjupersonen 

möjlighet att prata fritt och på så sätt vara medstyrande (Bryman, 2018:561–563). En annan 
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möjlig metod för att undersöka socialsekreterarnas erfarenheter hade varit att exempelvis utföra 

gruppintervjuer. Dock resonerade vi kring att detta eventuellt hade medfört att 

intervjupersonerna påverkats av varandras närvaro och därmed möjligen inte varit lika öppna 

med sina upplevelser. Därutöver hade det kunnat innebära att alla inte fick komma till tals i 

samma utsträckning. Vårt slutliga metodval grundar sig således i en önskan att samtliga 

intervjupersoners enskilda upplevelser skulle få stå i fokus. Vi menar att detta möjliggjordes 

genom individuella intervjuer, då de fick samma utrymme. Om studien å andra sidan 

genomförts med en kvantitativ metod hade forskarens inverkan kunnat minimeras (Padgett, 

2017:213), dock hade vi då omöjligen kunnat fånga den personliga upplevelsen vår studie 

eftersträvar. 

 

Vår valda analysmetod, tematisk analys, har varit behjälplig för att begripliggöra det empiriska 

materialet. Vi har sett det som en fördel att metoden erbjuder en flexibilitet. Exempelvis kunde 

vi använda perspektiv på gräsrotsbyråkrati i kombination med att mer induktivt söka mening 

utifrån det empiriska materialet, samt gav det utrymme att självständigt tolka och begripliggöra 

den insamlade datan. Den tematiska analysen utgår från en tydlig och lättillgänglig process 

utifrån sex steg, vilket har underlättat för oss som är ovana i forskarrollen. Då stegen är utförligt 

beskrivna har vi kunnat “hålla dem vid handen” genom analysprocessen. 

 

En risk vid tematiska studier är forskarens partiskhet i tolkningsprocessen och utformandet av 

teman, vilken kan innebära att meningsbärande delar ur datan sorteras bort om dessa inte faller 

under de teman som utkristalliserats. Vidare finns en risk att resultatet inte ger en 

sammanhängande bild av intervjupersonerna, utan att det bara är brottstycken som presenteras 

i översiktliga utdrag och exempel (Sohlberg & Sohlberg, 2019:122). Det är således möjligt att 

vi genom att identifiera teman av intresse för studiens syfte tappat delar av socialsekreterarnas 

redogörelser. Dock har vi inte sökt ge en fullständig bild av varje intervjuperson, som en 

narrativ studie skulle fokuserat vid. Målet har varit att framställa en samlad bild av 

socialsekreterarnas upplevelser av att arbeta till skydd för det ofödda barnet när mamma 

missbrukar under graviditeten. Kritiskt tar Nowell, Norris, White och Moules (2017:2) upp 

bristen på substantiell litteratur gällande den tematiska analysen, vilket vi också 

uppmärksammat. Detta har inneburit att vi nästan utan undantag utgått från Braun och Clarke 

(2006) i vår analysprocess, något som kan tänkas innebära en begränsning och risk då deras 

perspektiv blivit styrande. Emellertid ser vi metoden som ett bra val i relation till studiens syfte 

då den, som nämnts, erbjudit en flexibilitet och lättillgänglighet. 

 

Avslutningsvis anser vi att de metodologiska valen tjänat oss väl i utförandet av studien, för att 

fördjupa förståelsen av socialsekreterares upplevelser av att arbeta till skydd för det ofödda 

barnet när mamma missbrukar under graviditeten. 

 

6.5 Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 

Vår förhoppning är att denna studie uppmärksammat läsaren på ett relativt obeforskat område, 

och att vi bidragit till att skapa förståelse för de dilemman socialsekreterare möter i arbetet till 

skydd för det ofödda barnet när mamma missbrukar under graviditeten. Därtill hoppas vi 
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studien kan vara av relevans för att förstå de upplevelser socialsekreterare erfar i arbetet med 

det ofödda barnet även vid andra omständigheter, eller inom andra områden i det sociala 

arbetets praktik, där det råder avsaknad av lagar och riktlinjer för att agera till skydd för 

klienten. 

Ett resultat studien belyser är att socialsekreterarna upplever ansvar för det ofödda barnet trots 

att de enligt organisationens ramverk egentligen inte har ett ansvar för denne. Vidare påvisas 

de moraliska dilemman socialsekreterare upplever givet konflikten mellan att känna ansvar för 

det ofödda barnet och möjligheten att kunna agera till skydd för denne. Att inte kunna agera till 

skydd för det ofödda barnet, i kombination med omvärldens förväntningar på 

socialsekreteraren, skapar en stark känsla av frustration. Avsaknaden av lagstöd och 

handlingsutrymme, när insatser på frivillig väg inte är möjliga, medför att de många gånger 

tvingas välja mellan att gå emot sina moraliska värderingar, eller hitta sätt att kringgå lagen. 

Den brist på rutiner och riktlinjer som framkommit i studien påvisar att det råder en stor 

osäkerhet i arbetet, samt att ärenden gällande det ofödda barnet hanteras på skilda sätt i olika 

kommuner. Exempelvis beskriver socialsekreterarna hur de “uppfinner hjulet” vid varje nytt 

ärende. Avsaknaden av nationella riktlinjer kan medföra att rättssäkerheten blir lidande. Som 

resultatet visar försöker socialsekreterarna finna egna vägar att arbeta till skydd för det ofödda 

barnet fastän de saknar lagstöd, varför det riskerar att finnas olika möjligheter till skydd för 

denne beroende på vart i landet den gravida mamman bor. En naturlig slutsats blir därmed att 

handläggningen inte kan förutsägas av den enskilde. Således påvisar studien ett behov av lagar, 

riktlinjer och rutiner, för att möjliggöra ett skydd för det ofödda barnet, fungera som ett stöd för 

socialsekreterarna i deras arbete, samt bidra till rättssäkra handhavanden. 

Vår önskan är att bidra till att åskådliggöra de dilemman socialsekreterarna ställs inför och 

synliggöra den frustration det kan innebära att arbeta utan lagstöd och riktlinjer. Som påvisats 

inledningsvis är det ofödda barnets rättsliga skydd när mamma missbrukar under graviditeten 

en fråga som lyfts på riksdagsnivå (se SOU 1987:11, SOU 2011:35 och Ds 2009:19), utan att 

resultera i en lagändring. Den gravida mammans rätt till självbestämmande anses alltjämt gå 

före det ofödda barnets rätt till skydd. Konflikten vårt resultat belyser är att socialsekreterarna 

slits mellan att följa organisationens ramar och de egna värderingarna. En fråga studien lämnar 

efter sig är därmed: vem tar ansvar för socialsekreterarnas upplevelser av de konflikter och 

dilemman de möter i arbetet till skydd för det ofödda barnet när mamma missbrukar under 

graviditeten? 

Som tidigare diskuterats har vi inte kunnat finna svensk forskning gällande socialsekreterares 

upplevelser av att arbeta till skydd för det ofödda barnet när mamma missbrukar under 

graviditeten. Även i en internationell kontext återfinns få studier, och forskningen inom området 

berör främst barnmorskors, sjuksköterskors och kuratorers erfarenheter. Givet bristen på 

forskningslitteratur inom området bidrar studien med att dra uppmärksamhet till ett perspektiv 

som inte tidigare synliggjorts inom en svensk kontext och som förhoppningsvis kan medföra 

att frågan lyfts ytterligare. Dock krävs fördjupade studier, varför vår studie skulle kunna 

betraktas som en förstudie till en mer omfattande undersökning. Ämnet skulle, som tidigare 

nämnts, kunna berikas av att belysas från fler perspektiv, exempelvis med utgångspunkt i teorier 
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om makt och/eller etik. Makt skulle kunna bredda förståelsen ytterligare och bidra med en 

dimension som även belyser maktförhållandet mellan den gravida mamman och 

socialsekreteraren. Ett etiskt perspektiv skulle kunna vara behjälpligt för att skapa ytterligare 

förståelse för de bakomliggande orsaker som styr socialsekreterarnas ageranden. 

Avslutningsvis är det intressant att reflektera vid huruvida det ofödda barnets rätt till skydd är 

ett ämne som allt mer aktualiseras. I studien framkommer att en kommun infört nya riktlinjer 

gällande arbetssätt med ärenden med det ofödda barnet, varför en möjlig tanke är att fler 

kommuner kommer ta efter. Något som för socialsekreterarna skulle kunna innebära ett stöd i 

arbetet och att vissa av de påvisade slitningarna möjligen minskar. Kvarstår gör dock alltjämt 

dilemmat att “Du bär på ett barn och jag får inte bry mig om det”, då gällande rätt fortfarande 

inte möjliggör för socialsekreterarna att skydda det ofödda barnet när mamma missbrukar under 

graviditeten, om insatser på frivillig väg inte är möjliga.  
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BILAGA 1 – INTERVJUFÖRFRÅGAN 

Uppsala universitet, 

Sociologiska institutionen/Centrum för socialt arbete (CESAR) Socionomprogrammet  

Till avdelningschef för socialsekreterare som arbetar med ofödda barn,  

En förfrågan om deltagande i studie  

Vi är två̊ socionomstudenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på̊ 15 högskolepoäng 

vid Centrum för Socialt Arbete, Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet.  

I examensarbetet undersöker vi socialsekreterares upplevelser av att arbeta till skydd för det 

ofödda barnet när mamma missbrukar alkohol och/eller droger. Detta gör vi genom att 

genomföra semi-strukturerade intervjuer med socialsekreterare som har erfarenhet av att 

hantera ärenden som rör ofödda barn.  

Du tillfrågas därför som avdelningschef om tillstånd till att genomföra intervjuer vid er enhet 

med en eller två̊ socialsekreterare som specifikt arbetar med ofödda barn eller har erfarenhet 

av att hantera ärenden gällande ofödda barn. Intervjun kommer att ta cirka 45 minuter och 

genomförs via Teams eller Zoom under vecka 14, 15 eller 16.  

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas, 

samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. Det insamlade materialet 

kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det under arbetets gång. De 

inspelade intervjuerna kommer att transkriberas och presenteras på ett sådant sätt att de inte 

går att härleda till intervjupersonerna.  

Uppsala den 4 april 2022  

Med vänliga hälsningar  

Ida Barkestad,  

Socionomstudent 

Telefon: xxx 

E-post: ida.barkestad.6629@student.uu.se  

Handledare: Henrik Karlsson 

Telefon: xxx 

E-post: henrik.daniel.karlsson@soc.uu.se  

 

  

Cecilia Sundberg,  

Socionomstudent  

Telefon: xxx 

E-post: cecilia.sundberg.6083@student.uu.se  
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BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE 

Information till professionella vid intervjuns start 

Vår studie ämnar undersöka socialsekreterares upplevelser av att arbeta till skydd för det ofödda 

barnet när mamma missbrukar alkohol och/eller droger under graviditeten. Vi är intresserade 

av dina upplevelser, tankar och känslor gällande ditt arbete. Vi vill återigen poängtera att 

deltagandet i studien är frivilligt och att du när som helst under studiens gång kan avbryta din 

medverkan. Intervjun kommer att transkriberas och anonymiseras på så sätt att den inte kan 

härledas till dig. Intervjumaterialet kommer under skrivandet att lagras på våra datorer för att 

därefter raderas vid godkänt examensarbete. Godkänd uppsats publiceras på DiVA portal. 

 

Inledande frågor 

1. Hur gammal är du?  

2. Vad har du för yrkestitel? 

3. Hur länge har du arbetat med socialt arbete? 

4. Hur länge har du arbetat i din nuvarande tjänst? 

5. Vad har du för utbildning?  

  

Huvudfrågor 

1. Kan du berätta om ditt arbete med ofödda barn när mamma missbrukar alkohol och/eller 

droger under graviditeten? 

2. Kan du beskriva hur du upplever ditt handlingsutrymme i arbetet med det ofödda barnet 

när mamma missbrukar alkohol och/eller droger under graviditeten? 

3. Vilka möjligheter och befogenheter du har i ditt arbete med det ofödda barnet när 

mamma missbrukar alkohol och/eller droger under graviditeten? 

4. Kan du berätta om din upplevelse och dina känslor av att arbeta med det ofödda barnet 

när mamma missbrukar alkohol och/eller droger under graviditeten?  

5. Om du behöver göra en avvägning mellan mammans rätt till självbestämmande och det 

ofödda barnets rätt till skydd, kan du beskriva hur du resonerar i sådana fall?  

6. Upplever du att du har ett ansvar i din yrkesroll som socialsekreterare att skydda det 

ofödda barnet när mamma missbrukar alkohol och/eller droger under graviditeten? I så 

fall, kan du beskriva dina känslor kring det?  

  

Avslutande frågor 

1. Är det något ytterligare du skulle vilja dela med dig av eller lägga till gällande dina 

upplevelser av att arbeta till skydd för det ofödda barnet när mamma missbrukar alkohol 

och/eller droger under graviditeten?  

2. Finns det något du vill nämna som vi inte tagit upp? 
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BILAGA 3 – KODNINGSSCHEMA 

 

1. Organisation 

1.1 Arbetssätt 

1.2 Förekomst 

1.3 Förutsättningar 

1.4 Befogenheter 

1.5 Beslutsfattande 

1.6 Insatser 

1.7 Gräsrotsbyråkrati 

1.8 Samverkan 

1.9 Stöd 

 

2. Lagar och riktlinjer 

2.1 Gällande rätt 

2.2 Möjligheter med gällande rätt 

2.3 Begränsningar med gällande rätt 

2.4 Dilemman 

2.5 Kringgå lagen 

2.6 Önskemål 

2.7 Åsikter 

 

3. Handlingsutrymme 

3.1 Upplevelser 

3.2 Dilemman 

3.3 Avvägningar 

3.4 Möjligheter 

3.5 Begränsningar  

3.6 Hanteringsstrategier 

 

4. Känslor 

4.1 Frustration 

4.2 Besvikelse 

4.3 Oro 

4.4 Glädje 

4.5 Övriga känslor 

 

 

5. Upplevelser 

5.1 Erfarenheter  

5.2 Möjligheter  

5.3 Svårigheter/dilemman 

5.4 Beslutsfattande 

5.5 Ansvar 

5.6 Tvångsåtgärder 

5.7 Gräsrotsbyråkrati 

5.8 Hanteringsstrategier 

 

6. Skydd för det ofödda barnet 

6.1 Socialsekreteraren 

6.2 Det ofödda barnets rätt till skydd 

6.3 Riskfaktorer 

6.4 Skyddsfaktorer 

6.5 Konsekvenser av mammas missbruk 

under graviditeten 

 

7. Den gravida mamman 

7.1 Arbetsallians 

7.2 Mammas rätt till självbestämmande 

8.2 Mammas missbruk under graviditeten 

 

8. Samhälle 

8.1 Kommunstorlek 

8.2 Förväntningar 

 

9. Övrigt 
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