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Abstract 
 

Youth centres- A qualitative study of how midwives relate to the potential 
ethical dilemma between youths right to integrity and parents right to 
information 
 
The aim of this study was to investigate how midwives at youth centres relate to 
the potential ethical dilemma between parents’ right to information that young 
people between 15-17 years share at the centre, vs. youths right to integrity. The 
study was based on qualitative interviews with six midwives in various youth 
centres in Stockholm County. We analysed our empirical material according to 
Blennbergers consequential ethical model and Bronfenbrenners ecological system 
model. The empirical data was categorized based on categories of information and 
integrity in relation to midwives' opinions and actions. The results show that 
midwives are careful to protect the integrity of young people and that parents’ 
right to information are neglected, unless there is a great risk that the youths will 
harm their lives or health. Often it is only when the midwives need to report to the 
social service that the parents are given right to information, which indicates that 
the ethical decisions that midwives make are based on their beliefs that the best 
consequence for the youths is for their integrity to be protected. It was revealed 
that the midwives experienced the decision as difficult, and sometimes even found 
it to be a dilemma.  
 
Keywords: youth centres, midwives, ethical dilemma, integrity, information, 
parents, youth, consequential ethics, system ecology. 
 
Sökord: ungdomsmottagningar, barnmorskor, etiskt dilemma, integritet, insyn, 
föräldrar, ungdomar, konsekvensetisk, systemekologisk. 
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1. Inledning 
 
"Mm, man skulle kunna tänka sig att 'hur blir det här för ungdomen om jag berättar det här'? Det 
kanske blir ännu värre. Det kanske blir kalabalik hemma i  familjen. Eh, det här kanske drar igång 
nånting och det blir sämre liksom. Det kanske är bättre... ibland kan man känna att det kanske är 
bättre att, att hemligheterna är bättre än sanningen: att det bara kan bli värre".  
 
Citaten är hämtat från Maja, en barnmorska som arbetar på en ungdomsmottagning i 
Stockholms län. Hon berättar om svårigheten i att avgöra huruvida hon ska delge en förälder 
information som en ungdom lämnat till henne i förtroende. I citatet kan vi utläsa att hon inte 
finner ett rakt svar hur hon ska förhålla sig till ungdomens rätt till integritet kontra föräldrars 
rätt till insyn, samt att hennes resonemang är förbundet med osäkerhet. 
 
Liksom andra barnmorskors arbete på ungdomsmottagningen, vilar Majas arbete bland annat 
på föräldrabalken (1949:381) och sekretesslagen (1980:100; 2009:400). Dessa lagar reglerar 
vilka föräldrars rättigheter och skyldigheter är i frågor som rör deras barns personliga 
angelägenheter (Singer, 2000), samt ungdomars rätt till integritet och medbestämmande (FB 
6:11; prop. 1981/82:186; SekrL 7:1). I och med att ungdomen dels är patient och därmed bör 
ges självbestämmande i beslut som rör henne (HSL 2a §), dels är ett barn i juridisk mening 
utan självbestämmande eller autonomi (Mattsson, 2002; Singer, 2000) är barnmorskor på 
ungdomsmottagningar (UM) en yrkesgrupp som kan hamna i konflikt mellan föräldrars och 
barns rätt (UM) (JO 1998/99; JO 1992/93). Barnmorskor kan därmed uppleva en juridisk 
svårighet då lagen inte reglerar exakt hur de ska hantera en situation där en ungdom lämnat 
information till barnmorskan i förtroende. Detta kan även skapa en lojalitetskonflikt mellan 
henne själv, ungdomen och dennes förälder vilket kan leda till upplevelsen av ett etiskt 
dilemma. Trots denna svårighet är det barnmorskan som ska göra bedömningen huruvida 
vårdnadshavaren har dispositionsrätten över sekretessen, det vill säga huruvida föräldern har 
rätt till insyn och rätt att hämta ut sekretessbelagda uppgifter/handlingar. Det finns inga 
tydliga riktlinjer för hur denna kollision ska hanteras, utan en sekretessprövning måste göras 
vid varje enskilt fall (FSUM-policyprogram; Mattson, 2002). Ju äldre en ungdom är desto 
större rätt till integritet har han eller hon och detta innebär att en barnmorska måste ta hänsyn 
till barnets ålder vid sekretessprövningen (FB 6:11). Detta innebär att det blir extra intressant 
att undersöka hur barnmorskor hanterar svårigheten när ungdomar är mellan 15 till 17 år, då 
man juridiskt sett får ökade rättigheter och skyldigheter när man fyllt 15 år. Till exempel kan 
man vid 15 års ålder dömas till straff (BrB 6:1) samt själv bestämma över sin sexualitet (BrB 
6:4). 
 
Svårigheten att ta ställning till huruvida barnets integritet eller föräldrars rätt till insyn ska 
styra är något som är aktuellt även inom andra verksamheter som arbetar med eller för barn- 
och ungdomar; exempelvis inom skolhälsovården och hos kuratorer (JO 1992/93; 
Socialstyrelsen 2004). Få svenska eller västerländska studier har gjorts ur barnmorskors eller 
andra professioners synvinkel där den juridiska problematiken belysts ur ett etiskt perspektiv. 
Därmed är det av intresse att en sådan studie genomförs. Vår förhoppning är att vi genom 
denna undersökning för upp intressanta resonemang som kan belysa hur barnmorskorna själva 
förhåller sig till det tänkbara etiska dilemmat. Det vill säga när bedömningen om ungdomars 
rätt till integritet eller föräldrars rätt till insyn väger tyngst. I Fokus 07: en analys av ungas 
hälsa och utsatthet (Ungdomsstyrelsen, 2007) poängteras vikten av att ungdomar blir 
informerade om vilka regler som de anställda på UM arbetar utefter (a.a.). Vikten av detta kan 
förstås av det faktum att ungdomar inte alltid är upplysta om hur sekretessreglerna ser ut på 
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UM (Fors, 2005). Att denna studie lyfter upp svårigheten kring dispositionsrätten kan 
möjliggöra att denna studie blir en början till en djupare diskussion om hur barnmorskor kan 
handla i dessa situationer. Utifrån dessa resonemang torde uppsatsen vara av intresse för såväl 
ungdomar som för yrkesverksamma inom UM. 
 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur barnmorskor förhåller sig till det tänkbara etiska 
dilemmat mellan ungdomarnas rätt till integritet, kontra vårdnadshavares rätt till insyn i de 
uppgifter ungdomar mellan 15-17 år lämnat på ungdomsmottagningen. 
 
Följande frågeställningar skall besvaras: 
 Hur förhåller sig barnmorskorna på ungdomsmottagningarna till ungdomar mellan 15-

17 års rätt till integritet? 
 Hur förhåller sig barnmorskorna på ungdomsmottagningarna till föräldrars rätt till 

insyn rörande de uppgifter som ungdomar mellan 15 - 17 år lämnat på 
ungdomsmottagningarna? 

 

3. Centrala begrepp 
Barn och ungdomar- Alla människor under 18 år är barn enligt FN:s barnkonventions första 
artikel. Gränsdragningen mellan barn och ungdom är dock svår och är beroende av kontexten.  
Vi har valt att i vårt arbete använda dessa begrepp synonymt eftersom de generellt används 
olika beroende av sammanhang (Stern, 2006). 
Etik- Ekstam (1999) definierar etik som "våra tankar om varför vi gör som vi gör" (s.9) och 
moral som våra handlingar. Vi kommer använda dessa begrepp synonymt vilket vi grundar på 
etikteorin (se teoretiska perspektiv), vilken inte gör skillnad på etik och moral. 
FB- Föräldrabalken (1949:381). 
Förhåller sig till- Med uttrycket menar vi barnmorskornas inställning samt hur de handlar. 
HSL- Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 
Integritet- Integritet kan delas in i "rumslig, materiell, kroppslig och personlig integritet" 
(Mattson, 2002, s.32). Den personliga integriteten innefattar skyddet för privatliv, 
personlighet och inflytande över hur information om sig själv ska användas och delges andra 
(a.a.). Det är den personliga integriteten vi kommer att fokusera på i vårt arbete. 
SekrL-  Sekretesslagen (1980:100; 2009:400). 
SoL- Socialtjänstlagen (2001:453). 
Tänkbart etiskt dilemma- Vår studie utgår från det etiska dilemmat rörande barnmorskors 
svårigheter i ställningstagandet av valet att informera vårdnadshavaren eller inte, i de fall 
ungdomen motsätter sig detta. Valet att definiera svårigheten som ett dilemma grundar vi på 
att oavsett vilket val hon gör är det någons rättighet som blir lidande, det vill säga att 
barnmorskorna står inför "en valsituation i vilken alla de alternativa handlingsmöjligheter som 
står öppna har dåliga konsekvenser" (Banks, 2006; Nationalencyklopedins hemsida). På grund 
av att vi inte vill förutsätta att barnmorskorna upplever dessa situationer som dilemman ämnar 
vi att kalla detta för ett tänkbart etiskt dilemma. 
Vårdnadshavare- Vi använder begreppet synonymt med föräldrar, då juridisk litteratur 
använder begreppet vårdnadshavare medan annan forskning nyttjar begreppet föräldrar. Vi 
gör därmed ett antagande, när vi använder begreppet föräldrar, att de besitter den juridiska 
vårdnaden om barnet. 
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4. Avgränsningar 
I och med att vi vill undersöka hur barnmorskan förhåller sig till det tänkbara etiska dilemmat 
förutsätter detta att ungdomen inte gett sitt medgivande till att barnmorskan tar kontakt med 
föräldrarna. Om ungdomen gett sitt medgivande uppstår inte ett dilemma för barnmorskan, då 
tystnadsplikten enligt sekretesslagen inte gäller (SekrL 10:1). I och med att det etiska 
dilemmat grundar sig i den juridiska utformningen av lagen kommer även denna del att 
beröras, eftersom lagar är en faktor som barnmorskorna måste förhålla sig till i sitt arbete och 
därmed även när etiska dilemman uppstår (se 7. Blennbergers etiska modell under teoretiska 
perspektiv). 
 
Valet av yrkeskategorin barnmorskor grundar sig i att de övriga anställda på UM, som läkare 
och kuratorer, har andra åligganden än barnmorskorna (FSUM-policyprogram). Dessutom är 
den valda yrkeskåren de som träffar flest ungdomar med mest skiftande problem av olika 
allvarlighetsgrad (Fors, 2005) och därför är förförståelse att barnmorskor har den högsta 
kompetensen för att resonera kring det tänkbara etiska dilemmat. 
 
Valet av ålderspann på ungdomar (15-17 år) grundas i rekvisitet i takt med ålder och mognad 
som syftar på att barn och unga enligt lag ska få mer inflytande ju äldre och mer mogna de är 
(FB 6:11). Därmed blir det med denna ålderskategori extra tydligt att barnmorskorna måste 
göra en avvägning från fall till fall huruvida ungdomen är tillräckligt mogen, vilket avgör om 
deras föräldrar ska informeras eller inte. Valet av ålder baseras även på att vi vill utesluta att 
kunna beröra en olaglig handling eftersom en person som har sex med ett barn under 15 år 
utför en olaglig handling (BrB 6:4; JO 1998/99). Detta kan bli aktuellt i vår studie i och med 
att UM arbetar för ungdomar och deras sexualitet (FSUM-policyprogram). Att vi inte 
fokuserar på ungdomar över 17 år baseras på att man i Sverige vid 18 års ålder är myndig och 
därmed har självbestämmanderätt (FB 6:2). 
 
På grund av sned könsfördelning hos UM:s besökare (där pojkar är underrepresenterade) 
(FSUM-policyprogram) avser vi inte att jämföra om barnmorskorna förhåller sig olika till 
flickor respektive pojkar. Dock kommer vi inte heller att avgränsa studiens syfte till att endast 
beröra flickor utan vi vill möjliggöra för barnmorskorna att resonera fritt oberoende av kön. 
 

5. Bakgrund 
I avsnittet följer en beskrivning av UM:s verksamhet för att öka förståelsen av den komplexa 
organisation som barnmorskorna arbetar i. Därefter redogörs för de övergripande 
styrdokument och lagar som är aktuella för barnmorskor och det arbete som de utför på UM 
(FSUM-policyprogram). Det tänkbara etiska dilemmat presenteras i den sista delen av 
bakgrunden i form av två anmälningar till justitieombudsmannen, samt en summering av 
riktlinjer från socialstyrelsen hur man som barnmorska kan resonera. 

5.1 Ungdomsmottagningen 
Ungdomsmottagningen är en verksamhet som sedan år 1970 arbetar för och med ungdomar, 
deras hälsa och sexualitet. Från att ha varit en mottagning med barnmorskor som den enda 
yrkeskategorin, vilka främst arbetade för att "förebygga oönskade graviditeter och bevara den 
reproduktiva hälsan" (FSUM-policyprogram, s.2) hos flickor, består yrkeskåren idag även av 
läkare och kuratorer vars övergripande mål är att främja fysisk- och psykisk hälsa hos både 
pojkar och flickor. Enligt Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar (FSUM:s hemsida) 
finns det idag 226 stycken UM över hela Sverige. Till UM är alla upp till 23-27 års ålder 
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välkomna för att gratis få stöd och hjälp med allt från att diagnostisera och behandla sexuellt 
överförbara sjukdomar, få gynekologiska undersökningar till att få möjlighet att samtala med 
vuxna (FSUM-policyprogram; Höjeberg, 2005). De är med andra ord så kallade 
lågtröskelsverksamheter. I och med detta är UM ofta den första verksamhet som unga vänder 
sig till vid behov av stöd och hjälp (Socialstyrelsen, 2009). 
 
FSUM klarlägger att UM ska arbeta utifrån principerna och begreppen: frivillighet och 
helhetssyn rörande ungdomars fysiska-, psykiska- och sociala utveckling, mångkulturallitet, 
sexualitet, jämställdhet samt ha ett salutogent-, socialt– och ett ungdomsperspektiv. Med 
andra ord ska medlemmarna se ungdomarna i sin kontext och bemöta dem med respekt och 
stödja deras väg till vuxenlivet (FSUM-policyprogram; Socialstyrelsen, 2006). Personalen ska 
sträva efter att stärka de ungas inneboende nyfikenhet och lust till sexualitet och verka för att 
stärka ungdomars självkänsla och integritet (FSUM-policyprogram). I Fokusrapport (2005) 
kan man läsa vad som skulle kunna ske vid utebliven eller dålig vård för ungdomar. Till 
exempel skulle tillgängligheten av preventivmedelsrådgivning försämras på grund av ökade 
väntetider på andra enheter och antalet tonårsaborter samt de sexuellt överförbara 
sjukdomarna skulle sannolikt öka (a.a.). 
 
Det finns ingen entydig eller enhetlig "organisations- eller ledningsstruktur på nationell nivå 
för ungdomsmottagningarna" (Socialstyrelsen, 2009, s.11), vilket kan påverkas av att det inte 
är obligatoriskt för kommuner och landsting att tillhandahålla denna typ av verksamhet. Detta 
innebär även att utbudet av UM:ar ser olika ut runt om i landet.  Vem som är UM:s huvudman 
varierar mellan kommunerna och därmed varierar det vem personalen på UM har som 
arbetsgivare samt vilka riktlinjer som styr (Socialstyrelsen, 2009). Resurserna delas ofta ut 
från huvudmännen, utan hänsyn till populationen eller ekonomin i kommunen (Fokusrapport, 
2005). 

5.2 Föräldrabalken och FN:s barnkonvention 
Föräldrabalken (1949:381) reglerar vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter, samt klargör 
att alla barn upp till 18 års ålder står under föräldrars eller annan vårdnadshavares omsorg. 
Därmed är det de vuxna som ansvarar för barnets personliga förhållanden (FB 6:2; FB 6:11). 
Det står i FN:s barnkonvention, artikel fem, att vårdnadshavarens rättigheter och skyldigheter 
måste respekteras i den mån det går. Föräldrar ansvarar även för att barnet utefter sin 
"stigande ålder och mognad" får ta mer ansvar, vilket innebär att de med ungdomens stigande 
ålder och mognad måste ta mer hänsyn till barnets egna synpunkter och önskemål (FB 6:2; 
FB 6:11). Det finns ingen exakt definition av begreppet i förarbetena, utan rekvisitet "stigande 
ålder och mognad" är ett begrepp som är beroende av sammanhanget, samt det enskilda 
barnets behov (prop. 1996/97:124, s.100). Den huvudsakliga tillsynen av barnen ligger dock, 
oavsett ålder och mognad, på vårdnadshavarna och därför måste de ha de huvudsakliga 
rättigheterna och skyldigheterna att "bestämma i frågor som rör barnets personliga 
angelägenheter" (FB 6:11). Ewerlöf förtydligar i lagkommentaren till föräldrabalken 6:2 att 
ansvaret för att barn får en god uppväxt även vilar på samhället. Dessutom kan tilläggas att 
lagen betonar att barn har rätt att bli "aktade" för sin person och sin "egenart" och därmed inte 
ska utsättas för kränkningar (FB 6:1). 
 
Föräldrabalken innehåller en skyddsaspekt gentemot barn då den förtydligar att man ska se till 
barnets bästa (FB 6:2a) utifrån FN: s barnkonvention, artikel tre. I denna artikel framgår att 
barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet vid alla beslut som gäller denne. Barnets 
bästa avgörs därmed från fall till fall utifrån en bedömning av de individuella förhållandena. 
Vid bedömningen måste hänsyn tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska 
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välbefinnande och utveckling. Så långt det är möjligt skall därmed såväl kortsiktiga som 
långsiktiga effekter för barnet beaktas. Bestämmelsen innebär att det inte finns några andra 
intressen som kan gå före barnets bästa (Lagkommentar FB 6:2a, Ewerlöf). Principen barnets 
bästa anses allt viktigare i västvärlden i och med att barns intressen och behov har kommit att 
skyddas fristående från föräldrarnas genom lagstiftning (Singer, 2000, s.25f). 

5.3 Sekretesslagen 
I och med att vårdnadshavare har ansvaret för sina barn har de rätt till partsinsyn i ärenden hos 
myndigheter så länge deras barn är omyndiga (Mattson, 2002). Det finns dock begränsningar 
för att lämna ut uppgifter till en part, i detta fall föräldern (SekrL 10:3). Barnets ålder och 
mognad tillsammans med risken för att barn kan lida men är två bestämmelser som kan 
begränsa vårdnadshavarens dispositionsrätt (FB 6:11; Mattsson, 2002). Begränsningen av 
vårdnadshavares rätt måste grunda sig i "barnets rätt till skydd mot allvarliga 
integritetskränkningar" (Mattson, 2002, s.215) eller för att "andra uppgifter kan missbrukas av 
vårdnadshavaren på ett sätt som allvarligt skadar barnet" (prop. 1988/89:67, s.39; SekrL 
14:4). I och med detta ger lagen alltså möjligheten att hemlighålla uppgifter om barnet för 
vårdnadshavarna. Dock räcker det inte med att barnet själv upplever att det blir obehagligt om 
vårdnadshavarna tar del av uppgift (Mattson, 2002). De nämnda begränsningarna gäller inte 
heller om barnet ger sitt samtycke till att sekretessbelagd uppgift lämnas ut (SekrL 14:4). 
 
I fråga om rekvisiten ålder och mognad måste frågan om när dispositionsrätten ska förflyttas 
till barnet prövas i varje enskilt fall i och med att de är beroende av kontexten (Mattsson, 
2002, s.212). I regeringens proposition 1981/82:186 om ändring i sekretesslagen framgår att: 
 

"(N)ågon fast åldersgräns finns inte för detta fall eftersom barn mognar och utvecklas så 
olika. Då barnet kommit upp i tonåren får det emellertid många gånger anses ha nått en 
sådan mognad att det bör åtnjuta visst skydd för sin integritet gentemot föräldrarna. Det 
är givet att det många gånger uppkommer gränsdragningsproblem." (prop. 1981/82:186). 

 
Den 1 oktober år 2006 tillkom en ny bestämmelse i sekretesslagen (1980:100) som innebär ett 
minimiskydd för människors integritet som gäller hos alla myndigheter. Minimiskyddet 
reglerar bland annat hälsa och sexualliv och fastställer att det alltid ska finnas sekretessregler 
hos myndigheter när det gäller sexualliv och hälsa (SekrL 7:1). Det man avser med begreppen 
hälsa och sexualliv är till exempel sjukdomar, missbruk och sexuell läggning. Återigen gäller 
endast sekretessen om den enskilde eller närstående till denne kan antas "lida betydande men" 
om informationen kommer ut, hänsyn tas även till om personen är myndig eller ej (Ekroth & 
Fridström, 2007, s.24f; Lagkommentar SekrL 7:1, Lundgren; prop. 2005/06:161; SekrL 7:1). 
Fler faktorer man ska beakta är vem som begär att få information, under vilka förhållanden 
detta sker, samt den enskildes inställning till att informationen lämnas ut (Lagkommentar 
SekrL 7:1, Lundgren). 

5.4 Socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen 
Socialtjänstlagen (2001:453) klarlägger i kapitel 1:2 att barnets bästa särskilt ska beaktas när 
en åtgärd rör ett barn och att "(v)erksamheten skall bygga på respekt för människornas 
självbestämmanderätt och integritet. Enligt socialtjänstlagen 5:1 är det socialnämndens 
uppgift att arbeta för att barn och ungdomar "växer upp under trygga och goda förhållanden" 
(a.a.). Därmed har alla som arbetar med minderåriga anmälningsplikt (SoL 14:1). I Sverige 
ska alla ha rätt till god vård på lika villkor oberoende av kön eller ålder och den ska utföras 
med respekt för allas lika värde (Lagkommentar HSL 2 §, V Westerhäll). Hälso- och 
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sjukvården ska även bygga på respekt för den enskildes integritet och självbestämmande 
(HSL 2a §) och arbeta "för att förebygga ohälsa" (HSL 2b §). 

5.5 Det tänkbara etiska dilemmat 
I syfte att belysa att det finns en svårighet för barnmorskor att avgöra huruvida de ska ge 
föräldrar rätt till insyn eller inte, kommer vi nedan göra en summering av ett meddelandeblad 
från Socialstyrelsen och två anmälningar till justitieombudsmannen. 

5.5.1 Meddelandeblad från Socialstyrelsen 
UM mottog 2004 ett meddelandeblad från Socialstyrelsen där svårigheten i ställningstagandet 
mellan föräldrars rätt till insyn kontra ungdomars eventuella dispositionsrätt diskuteras. 
Socialstyrelsen grundade meddelandebladet på propositionen 1988/89:67 där det framgår att 
föräldrars dispositionsrätt minskar i och med ungdomens mognad och ålder. I propositionen 
framgår även att ungdomar i tonåren ska antas besitta en sådan mognad att de har ett visst 
integritetsskydd gentemot sina föräldrar. Detta innebär att om en omyndig flicka genomgått 
en abort och anses besitta dispositionsrätten (det vill säga att hon själv förfogar över 
sekretessen) ska föräldrarna inte bli informerade om detta av UM eller av vårdpersonal. 
Flickan bör dock uppmanas att berätta om aborten för sina föräldrar och om hon har svårt att 
göra det bör hon få hjälp. Om det finns anledning att skydda barnet från föräldrarna, antingen 
för att uppgifterna kan missbrukas eller för att uppgifterna anses särskilt integritetskränkande, 
kan föräldrarna nekas att ta del av uppgifter enligt SekrL 14:4. Detta gäller även om föräldern 
besitter dispositionsrätten. Till exempel blir denna paragraf aktuell om en flicka som inte 
besitter dispositionsrätten genomgår en abort och antas fara illa om föräldrarna blir 
informerade. Socialstyrelsen slår fast att det är viktigt att hälso- och sjukvården utformas, vad 
avser rutiner och praxis, så att flickor inte slutar att kontakta UM på grund av rädsla för att 
deras föräldrar kan ta del av information utan deras samtycke (a.a). 

5.5.2 Anmälningar till justitieombudsmannen 
I en anmälan till JO (1992/93) anmäler en pappa en barnmorska på grund av att hon skrivit ut 
p-piller till hans dotter som vid tillfället var 13 år gammal. Pappan ifrågasätter UM:s praxis att 
inte informera vårdnadshavaren om att deras barn besökt verksamheten. En annan anmälan till 
JO (1998/99) handlar om att vårdnadshavarna blivit nekade att ta del av journalanteckningar 
angående deras dotter och att de inte fått tillfredställande information angående dotterns 
kontakt med UM. Flickan hade vid den första kontakten varit 13 år medan den andra 
kontakten skedde under året hon skulle fylla 15. I båda fallen är barnmorskorna respektive 
kuratorn av åsikten att barnet själv ska få avgöra huruvida hon vill berätta för sina föräldrar att 
hon använder p-piller respektive besökt UM. Kuratorn respektive barnmorskan hävdar att 
tystnadsplikten medför att de inte lämnade ut information angående patienten utan dennes 
samtycke.  Även JO resonerar enligt aspekten att flickorna är patienter och därmed går under 
hälso- och sjukvårdslagen (2a §), vilken stadgar att vård ska genomföras i samråd med 
patienten. Dock menar JO att föräldrabalken 6:11 som säger att vårdnadshavaren "har rätt och 
skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter" ska respekteras, 
men att barnets ålder och mognad ska tas i beaktande och vara utslagsgivande. Utifrån denna 
åldersaspekt resonerar JO i den första anmälan att den 13-åriga flickans föräldrar borde ha 
kontaktats då hon inte kunde förutsättas ha uppnått en tillräcklig mognadsnivå för att själv 
kunna fatta det aktuella beslutet. I den senare anmälan vill JO, med hänvisning till 
propositionen 1988/89:67, inte ta något beslut men betonar att då flickan är tonåring borde 
hon anses ha rätt till viss integritet gentemot föräldrarna. Det viktiga enligt JO är att 
bestämma vem som har dispositionsrätten över sekretessen enligt sekretesslagen 14:4. 
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6. Tidigare forskning 

Som vi inledningsvis nämnde finns det inte så mycket forskat kring etiska svårigheter på 
verksamheter som UM. Därför kommer en forskningsöversikt istället att göras över centrala 
aspekter som sannolikt påverkar den kontext barnmorskorna befinner sig i, vilken i sin tur 
påverkar deras arbete och ställningstaganden. Inledningsvis kommer vi att belysa delar av den 
västerländska samhällsutvecklingen, då vi menar att denna utveckling kan påverka 
barnmorskornas förhållningssätt och syn på integritet och ungdomars sexualitet. 
Avslutningsvis kommer en forskningsöversikt göras över etiska svårigheter i det sociala 
arbetet för att belysa hur det inom forskningen resoneras kring konfidentialitet. 

6.1 Den individualiserande samhällsutvecklingen 
Kåks (2007) belyser att den moderna samhällsutvecklingen går mot en allt mer ökad 
individualisering och globalisering. Detta innebär att enskilda individer blir allt mindre 
beroende av traditioner och "sociala bindningar" (a.a., s. 40). Detta kan stödjas av de studier 
som gjorts om värderingsförändringar, vilka visar att människan i takt med samhällets 
utveckling skapar sig en mer individualistisk karaktär (SOU 2000:91). I och med ett ökat 
fokus på individualitet läggs även ett större ansvar på den enskilde individen och dennes 
förmåga att skapa sig ett självständigt liv (Kåks, 2007). Att ett ökat ansvar ligger på den 
enskilde har tillsammans med de övriga samhällsförändringar som ägt rum i Sverige påverkat 
synen på barn, deras ställning och situation i samhället. Som Singer (2000) skriver har barnet 
"kommit att inta en mer självständig ställning med egna intressen som ska beaktas, både i 
förhållande till föräldrarna och till samhället i stort" (a.a., s.24). Detta har i sin tur i viss 
utsträckning påverkat det rättsliga föräldraskapet. Exempel på detta är vårdnadsansvaret som 
numera regleras i föräldrabalken (a.a.). 
 
Även om synen på barn och unga har förändrats och intagit en mer individualistisk och 
självständig ställning, ses unga fortfarande som "ofullbordade" individer vilka ännu inte har 
förmågan att självständigt tänka och handla (Kåks, 2007). Detta gör barn i västvärden, enligt 
Kåks, underordnade vuxna i och med att de är beroende av sina föräldrar (a.a.). Att samhället 
utvecklats i en individualistisk riktning kan tänkas försvåra relationen mellan vuxen och barn, 
med avseende vad som bör vara ungdomens ensak och vad som bör delas med föräldrarna. 
Utrymmet för ungdomens integritet kan därmed tänkas utöka i och med att de anses ha en mer 
självständig ställning idag än tidigare. Därmed är samhällets utveckling sannolikt en viktig 
aspekt att ta del av för att öka förståelsen av den komplexitet och de svårigheter som kan 
uppstå för barnmorskor på UM i deras avvägning av att låta en förälder ta del av en ungdoms 
intressen eller inte. 
 
Begreppen barn och barndom är enligt Stern (2006) väldigt svårdefinierade. Stern ställer sig 
frågorna: När är man ett barn? Vilken tid i människors liv kan räknas höra till barndomen? 
Orsaken till komplexiteten anser hon beror på deras kontextbundenhet i och med att deras 
innebörd förändrats över tid och definieras olika beroende på var i världen man befinner sig. 
En viktig aspekt när man diskuterar barns rättigheter, som är kopplat till svårigheten med 
begreppsdefinitionen, är frågan om när en person har förmåga att göra självständiga och 
oberoende val (a.a.). Huruvida en person ses som ett barn eller ej är bland annat beroende av 
den enskilde personens mognad och inte endast av dennes ålder. Dessa tankar grundar vi på 
Mattssons (2002) diskussion kring svårigheten av definitionen "stigande ålder och mognad". 
Hon menar att svårigheten grundar sig i det faktum att alla ungdomar utvecklas olika fysiskt, 
socialt och kulturellt. I och med detta är det inte rättssäkert att utifrån dessa rekvisit avgöra 
huruvida ett barn exempelvis ska få ta mer ansvar eller inte. Dock skriver hon att yrkesutövare 
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oftast vid en bedömning i praktiken främst ser till barnets ålder och inte till barnets mognad. 
Detta menar hon att man kan utläsa ur olika lagar som innehåller åldersrekvisit (a.a.). 

6.2 Integritet och autonomi 
Stern (2006) anser att en människas ålder inte ska vara avgörande för hans eller hennes 
självbestämmanderätt och autonomi. Hon menar att autonomi bör tillskrivas alla som är 
människor, att det är en rättighet och att ingen faktor ska påverka detta (a.a). Den generella 
uppfattningen är dock att barn inte ses som autonoma. Ett av argumenten till att barn inte kan 
vara fullt autonoma är att de står under vuxnas beskydd och att de saknar förmåga att förstå 
handlingars konsekvenser. Trots detta finns det en möjlighet för barn att göras autonoma i 
vissa situationer (se 5.3 sekretesslagen) (Mattsson, 2002). I och med att begreppet rättighet 
grundar sig på antagandet att en individ är självbestämmande eller autonom innebär detta att 
det blir problematiskt då man ser till barns rättigheter, eftersom barn inte är 
självbestämmande. Utifrån detta resonemang skulle man kunna se det som att barn inte kan 
inneha rättigheter då de inte har de förutsättningar som krävs, det vill säga autonomi och 
självbestämmande (Singer, 2000). 
 
Mycket av forskningen om integritet och autonomi utgår från vuxnas personliga sfär, liksom 
att stor del av studierna intar de yrkesverksammas och inte klienternas perspektiv (Andersson, 
1994; Healy, 2000; Scheyett, 2009). Widäng (2007) har dock gjort en studie utifrån patienters 
synvinkel där hon undersökt hur patienter på ett sjukhus definierar integritet. Integritet 
innebar, enligt dem, att man kan sätta gränser och att man kan ha kontroll över sin privata 
sfär, över sig själv och sin egen situation och att man blir respekterad. Respekt var ytterligare 
ett begrepp som aktualiserades i studien, vilket patienterna definierade som att bli lyssnad på, 
samt att deras önskan och behov inte blev negligerade (a.a.). 
 
En del av en individs personliga sfär, som vi människor skyddar med våra integritetsgränser, 
är sexualiteten. Sharpe (2003) beskriver sexualitet som en betydelsefull och stark del av den 
mänskliga naturen och som en viktig del av att vara människa. Sexualitet omfattar en individs 
mest intima känslor vilket innebär att det är väldigt viktigt att den inte exponeras, vilket skulle 
kunna medföra att personen ifråga skulle känna sig kränkt (a.a.). Enligt Forsberg (2005) är 
synen på sexualitet dock olika beroende på var i världen man befinner sig och kan även vara 
differentierad inom olika grupper i samhället. Trots detta kan sexualitet upplevas som något 
självskrivet och som något konstant utan förändring. Detta är dock inte sanningen, utan 
normer och attityder rörande sexualitet förändras i takt med samhällsutvecklingen och kan till 
och med utvecklas åt olika håll i olika grupper under samma tid (Bäckman, 2003; Forsberg, 
2005). 
 
Det är under tonåren som en individs sexualitet börja inta en central roll i livet (Ekstrand, 
2008; Dahl & Forbes, 2009). Man börjar experimentera och tänja på gränser, i syfte att 
fullborda den personliga utvecklingen, vilket kan leda till ökat risktagande (Ekstrand, 2008). I 
Norden är ungdomssexualitet till skillnad från andra västerländska länder mer accepterat. 
Samtidigt som det finns attitydskillnader rörande sex och sexualvanor mellan ungdomar som 
har nordiskt respektive icke-nordiskt ursprung (Forsberg, 2005). Till skillnad från den 
accepterande och normaliserade synen på ungdomssexualitet som finns i Norden (Forsberg, 
2005), har den internationella forskningen inte denna accepterande syn. Istället fokuserar 
forskningen främst på sexuellt risktagande och faktorer som korrelerar med detta (Aalsma et 
al., 2010; Busseri et al., 2008; Kan et al., 2010) och sexuellt överförbara sjukdomar såsom 
HIV (Lee et al., 2009; Inungu, 2009). Det skrivs även mycket om homo- och bisexualitet och 
hur detta påverkar ungas välmående (Almeida et al., 2009; Scourfield, 2008) samt sexuella 
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övergrepp (Cleland, Feiring & Simon, 2009; Priebe, 2010). Det saknas en djupare forskning 
kring västerländska ungdomars sexualvanor och deras syn på sexualitet skildrat ur en mer 
positiv synvinkel. Ungas sexualitet problematiseras ofta till något farligt och kopplas gärna 
ihop med ett riskfyllt beteende. Vår tolkning av forskningen stöds av Wight et al. (2008) som 
menar att litteraturen fokuserar på de negativa aspekterna av ungdomars sexualliv och att 
forskningen framställer ungdomars sexualitet som något negativt och ohälsosamt, samt att 
forskningen ofta fokuserar på fysisk sexualhälsa istället för att se till känslomässigt 
välbefinnande som är kopplat till sexualitet. En forskare som velat undersöka om den aktuella 
forskningens negativa syn på ungdomars sexualitet har en verklighetsförankring eller inte, 
samt om det finns något samband mellan tidig sexdebut och riskbeteende, är Sabia (2006). 
Han fann inget samband som tydde på detta i sin studie, utan skriver att det inte är troligt att 
avhållsamhet bland ungdomar skulle minimera negativa symtom (a.a.). 

6.3 Etik 
Det finns relativt mycket skrivet om etik inom olika delar av det sociala arbetet, så som inom 
socialtjänst (Lundström, 2000; McAuliffe & Sudbery, 2005), hemtjänst (Silferberg, 1996) 
samt inom sjukvård (Fjetland & Søreide, 2010; Reamer, 1990; Taylor, 2007). Internationell- 
och nationell forskning om UM eller liknande verksamheter är ur en etisk aspekt bristfällig. 
Dessutom är forskning om etik ur barnets perspektiv bristande, då forskning och litteratur 
främst utgår från de vuxnas synvinkel. Mycket av den litteratur som finns inom etik 
sammanför föräldrar och barn, vilket innebär att barnen inte behandlas separat, utan 
diskussionen utgår från familjens integritet och autonomi gentemot myndigheter. Med andra 
ord har litteraturen fokuserat på familjers eller vuxnas integritet, vilket man till exempel kan 
se i Lundström (2000). Dock belyser forskning och litteratur att etiska dilemman ständigt är 
återkommande inom socialt arbete och därmed är viktigt att belysa. 
 
En kvalitativ studie gjord av Chen (2008) visar hur föreståndarna på ett mentalsjukhus hellre 
skyddar sin patients konfidentialitet än att ha en god kontakt med dennes familj. Det som 
upplevs svårast av personalen är att balansera patientens konfidentialitet i relation till vad de 
egentligen anser är bäst för patienten (a.a.) Detta resultat stämmer väl överens med en svensk 
intervjuundersökning gjord på socialarbetare år 1991-1992 som bland annat undersökt hur 
dessa resonerar kring förtroendet i en personal- och klientrelation. I dennes studie framgick 
det även att de svenska socialarbetarna anser att det är positivt med en ramlagstiftning, vilken 
möjliggör flexibilitet i beslutsfattandet, och därmed även gör det lättare att agera utefter vad 
som är bäst för klienten (Jenner, 1995). 
 
Den undersökning som bäst överensstämmer med vårt arbete är en studie gjord av Statens 
folkhälsoinstitut (Fors, 2005), där man belyst ungdomars- samt personals åsikt om UM som 
verksamhet. Denna rapport är den som står närmast vår undersökning av den forskning som 
finns på området. I rapporten intervjuades dock inte endast barnmorskor utan även en 
gynekolog, två kuratorer, en läkare, en sjuksköterska och en psykolog medverkade i 
undersökningen. Sammanlagt intervjuades nio anställda och åtta ungdomar. Rapporten berör 
bland annat dilemmat kring föräldrars rätt till insyn kontra ungdomars rätt till integritet. Fors 
skriver att olika UM marknadsför sig på olika sätt i de frågor som berör hur mycket 
medverkan föräldrar ska ha och därmed blir konsekvenserna olika för ungdomarna, beroende 
på vilken UM de besöker. En 14-årig flicka i rapporten berättar hur hon sökte bland olika UM 
för att finna en som skrev ut p-piller utan föräldrarnas medgivande. Flickan menade att 
barnmorskan på denna mottagning lade större vikt vid att hon skulle undvika att bli gravid än 
att följa lagen. Fors betonar att flickan ansåg det viktigt att bli bemött med respekt och bli 
tagen på allvar när hon besökte UM. Personalens uppfattning var att UM är uppskattad av 
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ungdomar just för att de bemöter ungdomar med respekt och lyssnar på dem. En annan flicka 
som besökt UM på grund av utebliven menstruation, dök inte upp på de bokade mötena efter 
beskedet att hon var gravid. Personalen var orolig, men hade lovat att inte ta kontakt med 
föräldrarna vilket de heller inte gjorde. Så småningom dök dock flickan upp efter att hon 
beslutat att utföra en abort. Fors skriver att personalen lika gärna hade kunnat ta kontakt med 
föräldrarna, men att de lade större vikt vid att bevara ungdomens integritet än att meddela 
föräldrarna. Om flickan hade valt att behålla barnet hade barnmorskan enligt Fors dock varit 
tvungen att ta kontakt med föräldrarna, eller se till att flickan berättade för dem. Flera av 
ungdomarna i undersökningen trodde att tystnadsplikten medförde att personal inte fick 
berätta för föräldrar vad de hade delgivit dem, att barnmorskors tystnadsplikt skilde sig från 
skolkuratorns, det vill säga ungdomarna trodde att skolkuratorn inte hade lika stark 
tystnadsplikt (a.a.). 
 

7. Teoretiska perspektiv 
Då denna studie har som utgångspunkt att studera ett tänkbart etiskt dilemma kommer en etisk 
teori att anläggas, vilket enligt Kvale (1997) är användbart om man som forskare vill studera 
moraliska frågeställningar. Den etiska teorin utgår från moralfilosofin vilken "analyserar 
etiska och moraliska problem" (Blennberger, 2005, s.20). Att vi valt att benämna dilemmat 
som etiskt och inte moraliskt, grundar vi på Blennberger (2005) då han menar att etik och 
moral ofta används som synonymer. Därmed kommer inte heller vi i arbetet göra åtskillnad 
mellan dessa. Mer specifikt ämnar vi använda oss av en konsekvensetisk teori (Kvale, 1997; 
Blennberger, 2005). Detta grundar sig på vårt syfte att belysa hur barnmorskorna förhåller sig 
till det tänkbara etiska dilemmat. Vi förutsätter att barnmorskorna var gång de i de enskilda 
situationerna måste fatta ett beslut om hur de ska förhålla sig till de olika parternas rättigheter 
omedvetet "använd(er) sig av konsekvensetik som beslutsmetod" (Blennberger, 2005, s.20). 
Detta betyder att beslutsfattarna, barnmorskorna, måste föreställa sig vilka konsekvenser som 
kan uppkomma i och med den valda handlingen, utifrån den information som de i den givna 
situationen har för handen. I och med att det är svårt att sia om vilka konsekvenser som 
faktiskt kommer att inträffa, så är alla beslut förenade med osäkerhet. Det som avgör om en 
handling är rätt enligt denna metod är därmed hur bra belägg man har för att tro att den 
handling man väljer att utföra kommer att ge den bästa effekten. Det är med andra ord 
sannolikheten för bra konsekvenser som är viktiga och inte vilka konsekvenser som verkligen 
följer. Även om denna beslutsmetod oftast inte är uttalad så tänker vi oss att barnmorskorna, 
om de hamnar i ett etiskt dilemma, använder sig av denna konsekvensetiska beslutsmetod. 
Detta betyder därmed att barnmorskorna sannolikt inte känner till Blennbergers (2005) 
modell, utan att vi kommer tolka deras utsagor med hjälp av denna (a.a.). 
 
Eftersom vi är intresserade av det etiska dilemmat valde vi alltså en teori med detta fokus. Ett 
alternativ hade varit att använda organisationsteori för att se hur barnmorskor förhåller sig till 
lagar och riktlinjer. Den etiska aspekten och barnmorskornas resonemang om det tänkbara 
dilemmat hade dock inte kunnat synliggöras i en studie med en organisationsteoretisk ansats. 
Däremot skulle man med denna teori ha fått ett ökat fokus på den juridiska aspekten och 
kunnat möjliggöra en belysning av den rättsliga delen av det tänkbara dilemmat. Den 
konsekvensetiska bedömningsmodellen behöver dock inte utesluta den juridiska aspekten, i 
och med att modellen även utgår från regler och praxis. Med anledning av detta anser vi att 
den teori vi valt är lämplig för detta arbete för att den fokuserar på den etiska delen av 
dilemmat samtidigt som den juridiska aspekten berörs. 
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Tabell 1. Konsekvensetisk bedömningsmodell. Blennberger (2005, s.92). 
 
1. Situationen? 
- Vad gäller om situationen och de olika personer och parter som är berörda? 
2. Regler-, praxis- och handlingsalternativ? 
- Vad går att göra i den här situationen? Vilka regler, vilken praxis och vilka handlingar är 
möjliga? 
3. Konsekvenser? 
- Möjliga konsekvenser av respektive regler, praxis och handlingar? 
- Kortsiktiga respektive långsiktiga konsekvenser? 
4. Sannolikhet? 
- Hur hög sannolikhet har de olika möjliga konsekvenserna? 
5. Berörda personer? 
- Vilka personer och grupper kan bli berörda av de olika konsekvenserna? 
- Finns det risk för att någon person, grupp eller kategori drabbas, genom att skadas eller 
genom att de inte får den insats som de behöver (skademinimeringsprincipen)? 
- Berörs någon person, grupp eller kategori som vi/jag står nära och/eller har särskilt ansvar 
för (närhetsansvarsprincipen)? 
6. Instrumentella värden och egenvärde? 
- Vilka värden kan utvecklas eller är hotade i den situation det gäller? 
- Vilka (eventuellt nödvändiga) instrumentella värden som till exempel välfärdsresurser, 
trygghet, hälsa, värdighet, frihet (på samhällsnivå), rättvisa, jämlikhet och demokrati är 
aktuella? 
- Hur berörs egenvärde och livsmål som kärlek, livsglädje, frihet, kunskap och existentiell 
identitet? 
7. Summering och beslut? 
- Vilken handling, vilken praxis och vilka regler ger sannolikt de långsiktiga bästa 
sammanlagda konsekvenserna för de personer som är berörda (med beaktande också av 
skademinimeringsprincipen och närhetsansvarsprincipen)? 
 
Blennbergers (2005) konsekvensetiska beslutsmodell beskriver de olika delar som en individ 
tar hänsyn till vid ett beslut såsom regler, sannolikheten för olika konsekvenser samt vilka 
personer som är eller blir berörda. Beslutsfattaren tar även hänsyn till kränkningar av en 
individs värden vilket skulle kunna bli konsekvensen av ett taget beslut. Det skall poängteras 
att vi inte ämnar använda Blennbergers konsekvensetiska bedömningsmodell för att bedöma 
huruvida barnmorskorna gör korrekta val eller avvägningar då detta inte ingår i vårt syfte. 
Däremot används vissa delar av modellen som utgångspunkt för vår intervjuguide, samt som 
analysverktyg för att öka förståelsen kring de resonemang som barnmorskorna för under 
intervjuerna. Genom att granska utsagorna utifrån modellen kommer vi att analysera de 
konsekvensetiska beslutstaganden som barnmorskorna fattar, genom att se över hur de 
resonerar kring de aspekter som modellen presenterar. Modellen som analysverktyg kommer 
att förklara och öka förståelsen av barnmorskornas inställning och varför de handlar som de 
gör, genom att titta på vilka aspekter från modellen som barnmorskorna berör. 
 
Utöver Blennbergers (2005) konsekvensetiska modell ämnar vi anlägga en systemteoretisk 
ansats. Syftet är att skapa en djupare förståelse kring den komplexa kontext barnmorskorna på 
UM befinner sig i. Att vi med hjälp av ett systemteorietiskt perspektiv kan se barnmorskan 
och hennes beslut i ett större sammanhang grundar vi på Paynes (2008) beskrivning av 
systemteorier, som ett sätt att fokusera på individen som del av ett större system. Enligt Payne 
är det bra att anlägga ett systemperspektiv om man vill fokusera på individen i sitt sociala 
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sammanhang men inte utesluta det som påverkar den enskilde (a.a.). Detta är lämpligt i vår 
studie då vi vill öka förståelsen för vad som gör att barnmorskorna förhåller sig som de gör. 
Att kombinera en systemteorietisk ansats, med en konsekvensetisk teori torde fungera väl i 
och med att Blennbergers konsekvensetiska modell utgår från att man måste ta hänsyn till 
olika system och faktorer, såsom lagar och personer, för att kunna fatta ett beslut. Vilka alla 
påverkar barnmorskorna i sitt sammanhang. 
 
Då systemteorin inte endast innefattar ett enskilt perspektiv (Payne, 2008) kommer vi i vårt 
arbete använda den del av systemteorin som på ett bra sätt kan dela upp de olika delarna i 
Blennbergers (2005) beslutsmodell utefter olika system. Bronfenbrenner (1977) skapade en 
systemekologisk modell i syfte att öka förståelsen för hur barn i sin utvecklingsprocess 
påverkas av de olika delarna av samhället och hur dessa system samverkar med varandra. Då 
barns utvecklingsprocess inte är relevant i vårt arbete kommer vi utifrån denna modell enbart 
se till Bronfenbrenners fyra olika system som han i sin modell delat upp samhället i för att se 
hur de samverkar med varandra. Förståelsen av hur dessa system samverkar är för oss 
användbart, då vi vill öka förståelsen av hur de omgärdade systemen påverkar hur 
barnmorskorna förhåller sig (handling och inställning) till det tänkbara etiska dilemmat. 
 

 
 

MACRO 

 EXO 

 

 
MESO 

 MICRO 

Figur 1. Bronfenbrenners (1977) systemekologiska modell. 
 
Bronfenbrenner (1977) namngav de olika nivåerna i samhället micro, meso, exo, och macro 
(se figur 1). Den förstnämnda, micronivån, är den innersta nivån vilket är det system där den 
enskilde individen i samhället befinner sig. Mesonivån består av individens familj, vänner och 
arbete/skola, och är därmed relationellt sammankopplat med microsystemet. Mesonivån 
påverkas även av det tredje systemet, exonivån. I detta system finner man de delar av 
samhället som individen har en mindre nära relation till såsom grannar, massmedia och 
samhällsinstitutioner, till exempel UM. Vissa "delar" inom exonivån kanske endast influerar 
individen, medan andra har en mer direkt påverkan på personen. Macronivån skiljer sig från 
de övriga nivåerna då förändringar inom denna nivå inte påverkar den enskilda individen 
direkt, utan det är samhällsstrukturen som påverkas och därmed indirekt inverkar på 
individen. Sveriges rikes lag, vårt politiska system, vår kultur, attityder rörande olika frågor 
samt Sveriges ekonomi är delar som finns på denna nivå, vilka tillsammans styr samhället och 
dess utveckling. På varje nivå finns därmed olika "faktorer" som på ett eller annat sätt 
påverkar individen. Den övergripande beskrivningen av Bronfenbrenners modell är att alla 
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system är kopplade till varandra och att det inte går att ändra i något system utan att de övriga 
blir påverkade. 
 
Utifrån dessa resonemang kommer vi i analysen av det empiriska materialet att applicera 
modellen på ett sådant sätt att barnmorskorna befinner sig på exonivå där UM finns. De 
påverkas därmed av macronivån där lagar och attityder finns och möter ungdomen som finns 
på micronivå. Barnmorskorna påverkas även av ungdomens mesonivå i och med att de måste 
ta hänsyn till familjeförhållanden och ibland personligen bemöta föräldrar och nära anhöriga 
till ungdomar. Därmed är alla dessa nivåer något som påverkar barnmorskornas beslut och 
symboliserar de olika aspekter som de vid en konsekvensetisk bedömning måste ta hänsyn 
till. Vår utgångspunkt i analysen kommer dock vara exonivån då det är här barnmorskorna på 
UM befinner sig. 
 

8. Metod 

8.1 Metodansats 
För att kunna besvara de aktuella frågeställningarna valdes en kvalitativ metod i form av 
semi-strukturerade intervjuer. Detta val grundades på vår önskan att undersöka hur 
barnmorskorna förhåller sig till det tänkbara etiska dilemmat och en kvantitativ metod skulle 
inte kunna ge oss samma "djup" som behövdes för att kunna beskriva deras förhållningssätt. 
Däremot kunde en kvalitativ metod öppna upp för nya teman och möjliggöra för oss att följa 
upp barnmorskornas svar och på så sätt få mer djupgående svar och mer nyanserade 
berättelser. Det har man enligt Kvale (1997) möjlighet till vid just intervjuer. 

8.2 Litteratursökning 
I insamlandet av litteratur samt tidigare forskning sökte vi främst i databaserna Libris, Karnov 
och CSA. I Libris användes ord som: tonår, ungdom, föräldrarätt, självbestämmanderätt, 
integritet, familjeliv, sexualitet, pubertet, individualisering, autonomi, barns rätt, "etik 
Blennberger", etik, "dilemma i socialt arbete".  I CSA sökte vi på ord som: youth, child, 
development, adolescent, dignity, private person, sexuality, integrity, autonomy, youthcenters, 
puberty, ethical, dilemma, "social work", confindentiality, professional, ecological, 
Bronfenbrenner, "social work". De ord vi i denna databas ville undvika kombinerades med 
kommandot NOT, till exempel homosexual, abuse, disability, function disorder, medical, 
economic, old. I den juridiska databasen Karnov användes sökord som: SoL, FB, SekrL, HSL, 
JO. Två sökmotorer som också användes var Google samt Google Shoolar, där vi sökte på ord 
som: FSUM, ungdomsmottagningar, Codex, Socialstyrelsen, FN:s barnkonvention. 1 

8.3 Urval 
Vi valde ut intervjupersoner strategiskt utifrån FSUM:s förteckning (FSUM:s hemsida) över 
Stockholms läns olika UM. Valet av detta distrikt grundar sig på det geografiska läget vilket 
möjliggjorde för oss att utföra studien.  I syfte att skapa en spridning bland mottagningarna 
utifrån "typ" av område valdes de olika mottagningarna återigen utifrån deras geografiska 
läge, även i syfte att skapa en representation av stora delar av länet.  Att genomföra ett 

                                                 
1 Vi har ovan skrivit ut våra viktigaste sökord och dessa har kombinerats i ett stort antal variationer, de har även 
trunkerats för utökad sökning. Vi sökte även i databasen ProQuest och Zeteo utan att finna något av relevans. 
Blennbergers bok Etik i socialpolitik och socialt arbete (2005) fann vi i Libris efter tips från en lärare på 
Socialhögskolan i Stockholm. De propositioner vi refererar till har vi funnit via rapporter eller avhandlingar och 
därefter sökt upp. 
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slumpmässigt urval i hela landet hade för denna studie varit svårgenomförligt, även om en 
sådan urvalsmetod utifrån Stockholms län kunnat genomföras. Dock är ett slumpmässigt urval 
inte av lika stor vikt när det gäller kvalitativa studier, då man vid kvalitativa studier är 
intresserad av den enskilde individens berättelse (Kvale, 1997). 
 
Totalt medverkade sex stycken barnmorskor i studien, vilka är anställda vid olika UM. Vem 
av barnmorskorna på verksamheten som medverkade berodde till stor del på vem som svarade 
i telefonen när vi kontaktade dem. Med andra ord hade vi ingen inverkan på denna del av 
urvalet. Valet att utföra intervjuer med barnmorskor från olika UM grundade sig på att UM:s 
verksamheter skiljer sig åt mellan olika mottagningar och att vi vill skapa en så stor 
heterogenitet som möjligt i vårt material. Vid urvalet togs ingen hänsyn till arbetserfarenhet 
eller storlek på mottagningen, i och med att detta inte ingick i vårt syfte. Innan valet av 
intervjuer som metod övervägde vi att utföra fokusgrupper. På grund av att vi inte ville att 
intervjupersonerna skulle påverka varandra eller uppleva en social press på hur de bör svara, 
samt de administrativa svårigheterna det skulle innebära att få barnmorskorna att kunna delta 
samtidigt på samma plats, valdes denna metod bort. Ett slumpmässigt urval hade kanske varit 
bäst för att motverka subjektivitet och godtycklighet i vårt val av UM, men då vi gör en 
kvalitativ studie är inte målet att göra en statistisk generalisering, därmed blir ett 
slumpmässigt urval av mindre betydelse för trovärdigheten i resultaten (Esaiasson et al., 
2007).  Vi upplever att vi uppnått "mättnad" i vårt empiriska material, vilket Kvale (1997) 
skriver uppkommer när nya intervjuer inte tillför ny kunskap. 
 
Samtliga UM kontaktades, som ovan nämnts, per telefon där de informerades om vilka vi var 
och om studiens syfte samt fick en förfrågan om någon av deras barnmorskor skulle ha 
möjlighet att delta. Poängteras skall att vi kontaktade olika UM var för sig efter att inbördes 
diskuterat vilka vi ämnade kontakta. Därmed bestämde personen som svarade om och vem vi 
fick intervjua. Ett flertal UM tackade nej till att delta på grund av tidsbrist (medan ett par 
tackade ja till medverkan utan att vi hann informera något djupgående om studiens syfte). Två 
av barnmorskorna som vi hade bokat möte med kunde inte delta på grund av sjukdom och 
förhinder, vilket vi informerades om vid ankomsten till respektive mottagning. Detta 
medförde att en av intervjupersonerna ersattes av en annan barnmorska på samma 
mottagning, medan den andra intervjun blev inställd. Detta medförde att en ny UM 
kontaktades med kort varsel. 

8.4 Intervjuguide 
Inför de bokade intervjuerna skapade vi en intervjuguide (se bilaga 1) innehållande 16 
huvudfrågor och ett antal följdfrågor. Syftet med följdfrågorna var att öppna upp de frågor 
som hade en mer sluten karaktär med anledning av att få så djupgående resonemang av 
barnmorskorna som möjligt. Intervjuguidens frågor utformades utifrån vårt syfte och 
frågeställningar. Begreppet "förhåller sig" definierade vi som handling och inställning varav 
vi var noga med att lika många frågor i guiden utgick från inställning respektive handling. 
Utifrån de två huvudtemana i våra frågeställningar, insyn och integritet, skapades därefter 
frågor om barnskornas inställning till 1) barns rätt till integritet, 2) föräldrars rätt till insyn, 
och därefter hur de brukar agera rörande 1) barns rätt till integritet, 2) föräldrars rätt till insyn. 
Med andra ord försökte vi vara så konsekventa som möjligt med att få med dessa två delar 
med varandras "motpoler"; integritet – insyn, ungdomens rätt – föräldrars rätt, vilka alltså 
utformades utifrån begreppen inställning och handling. Vi valde även att ta med frågor som 
kan påverka hur barnmorskorna förhåller sig, såsom handlingsutrymme och lojalitet. Vi bad 
dessutom barnmorskorna inledningsvis att definiera begreppen integritet och personlig sfär i 
syfte att försäkra oss om att vår definition stämde överens med deras så att vi talade om 
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samma fenomen under intervjun. Med andra ord bad vi dem definiera begreppen för att 
förvissa oss om att vi mätte det vi avsåg att mäta. Till grund för intervjuguiden låg även 
Blennbergers (2005) konsekvensetiska modell, vilket medförde att vi formulerade frågorna så 
att vi kunde undersöka vilka konsekvenser barnmorskorna beaktar vid ett beslut. 
Intervjuguiden testades på två personer i vår närhet innan första intervjutillfället i syfte att se 
om våra frågor var lättförståeliga och om de uppfattades på det avsedda sättet. Efter dessa 
"pilotintervjuer" (Kvale, 1997, s.137), som visserligen inte hade genomförts på barnmorskor, 
omformulerades de frågor som hade uppfattats som svårförståeliga. Efter pilotstudierna 
skapades även definitioner av begrepp som intervjupersonerna skulle kunna uppfatta som 
diffusa, så att vi skulle kunna vara konsekventa i våra förtydliganden av begreppen. 

8.5 Datainsamling 
Av de sex utförda intervjuerna gjorde vi tre stycken var. Intervjuerna ägde rum på respektive 
UM där en timme hade avsatts vid bokningen, dock kom intervjuerna endast att ta mellan 30-
45 minuter. Valet av plats grundade sig i att öka möjligheten att få intervjupersoner, samt att 
vi föreställde oss att det är en plats som de skulle känna sig bekväma på. Barnmorskorna fick 
inte ta del av intervjuguiden innan intervjutillfället med anledning av att vi inte ville att de 
skulle kunna förbereda svar, utan vi önskade att de skulle svara spontant. På grund av detta 
inleddes varje intervju med att be barnmorskorna läsa vårt följebrev (se bilaga 2) som vi 
skapat i syfte att förtydliga vårt syfte, men främst för att få deras informerande samtycke 
skriftligt. I följdbrevet utlovades konfidentialitet och att deras namn skulle ersättas av 
pseudonymer vid citat och att rapporten kommer publiceras på webportalen DiVA. Vi skrev 
även att vi ämnade använda diktafon då vi hade för avsikt att transkribera materialet, men att 
all skriftlig och digital upptagning skulle förstöras efteråt. Vi förtydligade även att vi var 
intresserade av just deras tankar och resonemang. Brevet avslutades med våra 
kontaktuppgifter och ett löfte om att vi i samband med publiceringen skulle ge deras UM ett 
exemplar av rapporten. En skillnad i brevets innehåll från vad som skedde i verkligheten var 
att vi inte enbart använde diktafon utan andra ljudupptagningar som mp3, digitalkamera med 
ljudupptagningsfunktion samt en icke-digital diktafon som komplement till mp3:n. Den av oss 
som använde mp3 kompletterade med andra ord ljudupptagningen med en icke-digital 
diktafon i säkerhetssyfte. 
 
I och med att intervjuer är en form av samtal (Kvale, 1997) så följde vi upp barnmorskorna i 
deras berättelser i syfte att vara öppna för nya teman. Detta innebar att vi även ställde frågor 
utanför intervjuguiden och att frågorna från guiden i vissa intervjuer hamnade i annan 
ordningsföljd. 

8.6 Bearbetning och analys av empiri 
Det empiriska materialet transkriberades av den person som utfört respektive intervju. 
Samtliga transkriberingar utfördes ordagrant och i de fall det var av betydelse för förståelse av 
utsagorna nedtecknades avbrott, ljud som till exempel "dörrklockssignaler" och skratt, då 
innebörden i det som sagts annars skulle ha kunnat gå förlorad. 
 
Analysen inleddes med att vi tog del av och noggrant läste varandras och våra egna utskrifter 
av intervjuerna. Detta i syfte att få en helhetsbild av materialet och se om vi kunde finna några 
nya teman, samt för att se om alla frågor besvarats. Därefter utförde vi meningskategorisering 
utefter Kvales (1997) beskrivning för att sedan klistra in alla citat och stycken i Word under 
de kategorier de passade in under. Kategorierna som valdes var: inställning till ungdomars rätt 
till integritet, inställning till föräldrars rätt till insyn, hur de handlar rörande ungdomars 
integritet, hur de handlar rörande föräldrars insyn, handlingsutrymme, lojalitetskonflikt/ 
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dilemma samt de nyfunna temana "relaterade till sin egen föräldraroll" och heder. Dessa 
kategoriseringar (förutom de nya) utgick från vår intervjuguide där i princip det mesta av vad 
barnmorskorna sade passade in under någon av respektive kategorier. Att sätta in citat under 
de respektive kategorierna gjorde vi först var för sig, sedan jämförde vi hur vi gjort för att 
därefter diskutera hur den slutgiltiga uppdelningen skulle se ut. Vi insåg att flera av 
kategorierna egentligen var underteman till de fyra först nämnda kategorierna ovan. Vi 
placerade därmed dessa teman under dessa rubriker. Återigen satte vi oss enskilt och 
sammanfattade deras svar med egna ord och jämförde ytterligare en gång om dessa delar låg 
under rätt rubrik efter att ha läst igenom bådas sammanfattningar under kategorierna. Den 
övergripande analysen gjorde vi därefter tillsammans, då vi utifrån Blennbergers- (2005) och 
Bronfenbrenners (1977) modeller analyserade och tolkade barnmorskornas svar. Detta 
kopplades därefter samman med tidigare forskning i syfte att se huruvida våra resultat stämde 
överens med forskningen. Anledningen till att vi valde att skriva analysen gemensamt var att 
motverka subjektivitet som enligt Kvale (1997) är viktigt att förebygga vid en analys. 

8.7 Etiska överväganden 
Syftet med att vi utförde intervjuerna var för sig var att vi ville utesluta den maktobalans som 
skulle kunna uppstå om vi båda närvarade under ett intervjutillfälle. Som ovan nämnt bad vi 
om intervjupersonernas informerade samtycke, utlovade total konfidentialitet samt frågade 
om de godkände att vi använde digitala upptagningar under intervjun, vilket bör göras vid 
forskningsintervjuer (Brinkmann & Kvale, 2009; Codex hemsida). Vi poängterade att 
upptagningarna därefter skulle förstöras, vi förtydligade även de praktiska omständigheterna 
med hjälp av ett följebrev. Detta följebrev lämnades vid intervjutillfället eller skickades per 
mail efter att intervjun ägt rum. Dock inhämtades inte barnmorskornas godkännande av det 
transkriberade materialet, vilket enligt Kvale (1997) är bra om man gör. När vi citerar 
barnmorskorna i vårt resultat använder vi pseudonymer för att säkerställa deras 
konfidentialitet och vi anger inte vilka mottagningar vi besökt. Förutom detta har vi valt bort 
att skildra händelser i rapporten som skulle kunna röja ungdomars identitet som besökt UM. 
Det som vi dock kunde ha gjort annorlunda var att vi kunde ha mailat iväg följebrevet innan 
intervjun så att de i lugn och ro kunnat ta till sig informationen, för att utesluta att de på grund 
av vår närvaro kände sig tvungna att skriva under och därmed godkänna deltagandet. 
 
Våra intervjufrågor kunde upplevas som att vi utvärderade dem och deras arbetsinsats och på 
grund av det poängterade vi att vårt syfte inte var att bedöma deras person eller deras 
handlingar. Dessutom kunde vårt ämne av vissa upplevas som ett känsligt tema i och med att 
det rör barnmorskornas sätt att hantera situationer. Detta kan vi tänka oss kan ha påverkat 
deras svar, till exempel att de inte vågade svara sanningsenligt ifall det fanns en rädsla för att 
framställa sig själv i dålig dager. 

8.8 Reliabilitet 
Enligt Kvale (1997) påverkar det personliga samspelet intervjun. Detta kan ha medfört, i och 
med det faktum att vi var två olika intervjuare, att reliabiliteten påverkats. Människor kan ha 
förmåga att följa upp intervjupersoners svar på olika sätt, vilket kan ha påverkat den 
information barnmorskorna delgivit och på så sätt påverkat resultatet. Dessutom kan olika 
personer uttrycka sig och ställa frågor på olika sätt, vilket även det kan ha inverka på 
barnmorskornas svar. Kvale (1997) menar att just detta är faktorer som påverkar reliabiliteten; 
att även en liten och tillsynes liten omformulering av en fråga kan påverka svaren. 
 
I och med att alla intervjuer är unika och att vi både försökte följa upp barnmorskorna i deras 
berättelser så kan de inbördes ordningen på frågorna ha blivit olika, samt att formuleringen av 
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frågorna kan ha skiljt sig åt. Därmed kan barnmorskorna ha uppfattat frågorna olika. Vi lade 
märke till detta redan vid våra första intervjuer och blev därefter mer noggranna med att 
använda de exakta formuleringarna som fanns i intervjuguiden. Dessutom uppmärksammade 
vi i efterhand att barnmorskornas svar påverkades av vilka frågor som tidigare under intervjun 
ställts då de ofta kopplade ihop svaren till tidigare frågor. Trots det faktum att uppdelningen 
av intervjuerna medförde en reliabilitetssvaghet ansåg vi att detta var bättre än att 
barnmorskorna skulle uppleva en maktobalans om vi båda närvarat vid intervjun. 
 
Transkriberingarna nedtecknades ordagrant och vi ansåg det mer reliabelt att den person som 
hållit i intervjun även transkriberade materialet, då risken att det uppstod skillnader av 
relevans i det transkriberade materialet skulle bli mindre då intervjuaren skulle kunna komma 
ihåg vad som sades och skedde under samtalet. Givetvis skulle reliabiliteten öka, vilket 
Brinkmann och Kvale (2009) poängterar, om vi båda skulle transkribera samtliga intervjuer 
och därefter jämföra utskrifterna. Vi försökte att minimera skillnaderna av transkriberingarna 
genom att prata ihop oss om vad vi skulle skriva ut såsom "hummanden", andra störningar 
och skratt. Dock upptäckte vi efteråt då vi jämförde våra utskrifter att en av oss även hade 
antecknat när det uppstått tystnad och pauser. Detta kan eventuellt ha påverkat hur man 
uppfattade texten. Dessutom upptäckte vi i efterhand att en av oss använt sig av kursiveringar 
när någon betonade ett ord, vilket även det kan ha påverkat hur vi uppfattade utskrifterna vid 
analysen. 
 
I analysen tog vi först ut citat och kategorier var för sig för att sedan jämföra och se huruvida 
vi utförde kategoriseringen på likartade sätt. Dessutom analyserade vi i punktform var för sig, 
för att sedan sammanföra dessa och kontrollera att vi använde analysverktygen på samma sätt. 
Allt för att öka reliabiliteten och för att motverka subjektiv godtycklighet som Kvale (1997) 
menar inte är önskvärt i vetenskapliga skrifter. 

8.9 Validitet 
Vår förförståelse, vilken grundades på lagar och JO-uttalanden, var att det finns en svårighet i 
att avgöra huruvida barns rätt till integritet går före föräldrars rätt till insyn. Detta kan ha 
resulterat i att vi genom vår utformning av intervjuguiden och därmed vårt sätt att ställa frågor 
införde vår förförståelse hos våra intervjupersoner, vilka kanske inte skulle ha nämnt ett 
dilemma/en svårighet vid en öppen intervju. Kvale (1997) skriver att man bör frångå att ställa 
ledande frågor, men i och med att vi utgick från att det fanns en svårighet behövde vi vara 
ledande för att kunna få svar på våra frågeställningar. Att vår intervjuguide dessutom inte 
utgick från en redan beprövad guide kan ha minskat validiteten av mätinstrumentet. 
 
Som nämndes i avsnittet etiska överväganden kan barnmorskorna ha givit svar som inte var 
sanningsenliga på grund av rädsla att framställa sig själva i dålig dager och för att svara det 
som anses vara socialt önskvärt. Detta kan ha påverkat validiteten. Dock visade deras 
resonemang att de vågat visa en viss osäkerhet kring sitt förhållningssätt, vilket skulle kunna 
tyda på att de svarade sanningsenligt. 
 
För att öka validiteten läste vi båda samtliga transkriberingar. Detta gjorde vi även för att 
kompensera att båda inte närvarat på alla intervjuer så att vi kunde skapa oss en helhetsbild. 
Det faktum att vi var två under arbetets gång möjliggjorde att vi kunde ifrågasätta varandras 
sätt att tänka och handla vilket medförde att vi automatiskt validerade varje del av 
forskningsprocessen enligt Brinkmanns och Kvales (2009) sju valideringssteg. För att öka 
validiteten utförde vi även delar av resultat och analys var för sig för att därefter kunna 
kontrollera att vi tänkt på samma sätt, i syfte säkerställa att vi mätte det vi avsåg att mäta. I de 
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fall vi skrev olika delar av rapporten läste därefter den andre dessa avsnitt. På så sätt 
kompletterade och kontrollerade vi varandra, i validerande syfte, vilket även resulterade i att 
ingen av rapportens delar är skriven utav en enda författare. 
 
Under en av intervjuerna uppkom ett fel med ljudupptagningen vilket upptäcktes efter cirka 
en kvart. Detta kompenserades genom att intervjuaren ställde om de frågor som inte 
registrerats av ljudupptagningen. Dessutom kompletterades detta med anteckningar av 
intervjupersonen efter intervjutillfället. En viss nyansskillnad uppkom därmed i barnmorskans 
svar, vilket bland annat kan ha berott på att vi hunnit längre in i intervjun samt att hon fått tid 
att formulera om svaren. Detta kan därmed ha påverkat validiteten. En annan aspekt som kan 
ha påverkat validiteten var att en av barnmorskorna ersattes av en annan då hon var förhindrad 
att delta. I och med att hon inte fick samma möjlighet att förbereda sig mentalt för 
intervjusituationen kan detta ha påverkat hur bekväm hon kände sig och därmed försvårat 
hennes möjlighet att reflektera. 
 
I syfte att klargöra vad barnmorskorna menade med begreppen integritet och personlig sfär 
bad vi dem att definiera dessa begrepp. Detta gjordes för att minimera risken att vi i våra 
samtal utgick från olika definitioner när vi talade om begreppen, vilket skulle ha kunnat 
påverka att vi inte kunnat mäta det vi avsåg att mäta. I resultat och analysavsnitten var det 
därmed barnmorskornas begreppsdefinitioner som låg till grund för de resonemang som förs 
kring integritet och personlig sfär. 
 
I barnmorskornas uttalanden under intervjun inbegreps inte enbart tonåringar mellan 15-17 år 
utan även yngre ungdomar, i syfte att belysa vad som är unikt för de äldre. För att förtydliga 
hur barnmorskorna förhåller sig till just 15-17 åriga ungdomar valde vi att inte bortse från 
dessa resonemang. Istället valde vi att se dessa tankegångar som en tillgång då de behövs för 
att kunna visa vad som är specifikt i barnmorskornas förhållningssätt till den grupp vi var 
intresserade av. Man skulle kunna anse att det faktum att barnmorskorna inte enbart 
fokuserade på den avsedda gruppen skulle kunna påverka validiteten negativt. Dock skulle ett 
uteslutande av dessa resonemang begränsat möjligheten att just se vad som var unikt i 
förhållningssättet till 15-17 åringar och därmed kan man istället se att diskussionerna kring de 
yngre ungdomarna stärker rapportens validitet. 

8.10 Generaliserbarhet 
I och med att barnmorskorna i princip resonerade kring samma fenomen samt att de nya 
teman som kom upp diskuterades av samtliga barnmorskor, anser vi att det kan göras en 
analytisk generalisering (Kvale, 1997). Barnmorskornas samstämmighet kan därmed innebära 
att våra resultat kan stämma överens med hur man agerar i liknande situationer på andra 
UM:ar. Det vill säga har vi uppnått mättnad som man enligt Brinkmann och Kvale (2009) ska 
sträva efter. En aspekt som dock skulle kunna påverka generaliseringsmöjligheten är vår 
geografiska avgränsning till Stockholmsregionen, men även det faktum att UM som 
verksamhet ofta ser väldigt olika ut rent organisatoriskt (FSUM-policyprogram). Olika 
organisatoriska faktorer skulle kunna påverka barnmorskornas ageranden i och med att olika 
UM har olika interna riktlinjer och praxis. Dock är vårt urval homogent med tanke på yrke 
och huvudsakliga arbetsuppgifter, vilket skulle kunna underlätta en analytisk generalisering 
till hur barnmorskor på andra UM agerar, samt deras inställning till ungdomars rätt till 
integritet och föräldrars rätt till insyn. 
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9. Resultat och analys 
Under denna rubrik har vi valt att sammanföra resultat och analys. Vi har delat in avsnittet 
utefter vad barnmorskorna har för inställning till ungdomars integritet och föräldrars insyn 
samt hur de handlar utifrån dessa rättigheter. Denna kategorisering av resultaten utgår ifrån 
våra frågeställningar och begreppet "förhåller sig". Genom att sammanföra resultat och analys 
kommer vi skapa en mer sammanhängande bild av våra resonemang. Denna del kommer även 
förankras med vår tidigare forskning. 
 
Barnmorskorna som kommer att citeras i resultatet har namngivits med pseudonymerna 
Karin, Stina, Johanna, Petra, Lisa och Maja. De arbetar på olika stora UM i olika delar av 
Stockolms län, allt från centrala Stockholm till förorten. Samtliga är erfarna barnmorskor och 
har arbetat inom UM länge, förutom Johanna som arbetat mindre än ett år inom denna typ av 
verksamhet. 

9.1 Barnmorskornas inställning till ungdomars rätt till integritet 
Flera av barnmorskorna ser det som en självklarhet att en ungdom har samma rätt till 
integritet2 på samma sätt som en vuxen. Samtidigt menar de att det kan finnas en skillnad i 
ungdomars och vuxnas rätt till integritet i de fall en ungdom utsätter sig för fara. Vid dessa 
situationer måste barnmorskorna, i och med sin yrkesroll och sin anmälningsplikt, kontakta 
föräldrarna och/eller anmäla till socialtjänsten. Ett sådant faktum anser flera av 
barnmorskorna vara exempel på när ungdomens rätt till integritet måste stå tillbaka. Att göra 
intrång i ungdomars integritet är enligt barnmorskorna möjligt i och med att personer som är 
under 18 år i juridisk bemärkelse är barn och därmed har de i sin roll som barnmorska rätt och 
skyldighet att gå in i ungdomars personliga sfär3 för att kunna hjälpa ungdomen. I mötet med 
ungdomar som är äldre än 17 år anser barnmorskorna att de inte längre har skyldighet eller 
någon rättighet att ta kontakt med deras föräldrar i och med att ungdomen då är myndig och 
därmed har "rätt till" full integritet. Petra och Lisa berättar att när de ska bedöma hur kapabel 
ungdomen är att stå på egna ben, och i och med detta får behålla sin integritet, sammanför de 
ungdomens ålder och mognad i förhållande till vilket behov hon eller han har. Dessa rekvisit 
kunde man även utläsa att också de andra barnmorskorna förhåller sig till. 
 
Barnmorskorna poängterar att det är väldigt viktigt att skydda ungdomars integritet och 
speciellt deras sexuella integritet. Denna inställning är väldigt stark hos alla barnmorskor och 
ett par av dem betonar att det på en verksamhet som UM ofta just handlar om ungas sexualitet 
och att de därmed håller väldigt hårt på sekretessen. 
 

"Men asså jag försöker verkligen hålla på integriteten för jag tycker det här med kärlek, 
sexualitet och graviditet är extra viktigt och det ska man inte behöva dela med sina 
föräldrar, alltid. Den första egna vuxenheten på något sätt. " (Stina) 

 
Ungdomarna skulle, enligt barnmorskorna, inte våga besöka mottagningen om de inte 
upplever en trygghet i att veta att det som sägs stannar mellan henne/honom och 
barnmorskorna. Om denna trygghet försvinner anser flera av barnmorskor att de och UM:s 
verksamhet skulle förlora ungdomarnas förtroende. Detta var det största skälet till varför 

                                                 
2 Barnmorskorna menar att integritet står för att inte lämna ut för mycket av sig själv, att man kan stå för den 
man är och att man har rätt att bemötas med respekt för sina tankar, vilja och sexualitet. 
3 Barnmorskorna definierar den personliga sfären som tankar, fantasier, familjeförhållanden, sexuell läggning, 
sexliv och könssjukdomar. 
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barnmorskorna var noga med att värna om ungdomarnas integritet. I och med att de bryter 
sekretessen skulle ungdomarna uppleva att deras integritet kränks. 
 
Ett genomgående tema hos intervjupersonerna är deras inställning att sekretesslagen väger 
tyngre i deras arbete än vad föräldrabalken gör. Föräldrars rätt till insyn blir endast aktuell när 
ärendet är så allvarligt att barnmorskorna är tvungna att anmäla till socialtjänsten, vilket 
innebär att ungdomen har rätt till sin integritet tills dess att det är fara för dennes liv eller 
hälsa. Med andra ord kan det bli så att socialtjänsten tar kontakt med föräldrarna och berättar 
om ungdomens situation, vilket innebär att det sällan är barnmorskorna som ger föräldrarna 
insyn i det som ungdomen lämnat på ungdomsmottagningen. 
 
Åsikterna är samstämmiga bland barnmorskorna huruvida det är lättare eller svårare att 
skydda ungdomars integritet i förhållande till föräldrars rätt till insyn när ungdomarna är över 
eller under 15 år. Barnmorskorna anser att det är lättare att motivera ungdomens rätt till 
integritet när ungdomen fyllt 15 år och därmed kan frångå föräldrars insynsrätt. Detta menar 
de beror på att ungdomen har lagen på sin sida då de vid den åldern har rätt att vara sexuellt 
aktiva. Lisa och Stina berättar även att det är lättare att motivera för ungdomen varför 
föräldrarna får rätt till insyn när de är under 15 år och att det därmed är lättare att motivera 
varför de som barnmorskor i sin yrkesroll måste "kränka" ungdomens integritet. 
 

"Ja, enligt den juridiska ramen har ju ungdomar rätt att ha sexuellt, vilken sexuell 
läggning man vill, eh, eh… vilka sexuella preferenser, om dom är över 15 år. Det är ju  
liksom flickor som är under 15 år i sånt fall, som har en kille som är väldigt mycket 
äldre, där man ehh… ja …asså… gud ja det är ju jättesvåra grejer. Men om vi säger att 
det är en tjej som är tillsammans med nån som är 17 år och hon själv är 14 år och hon 
påstår att mamma vet om det här och hon är jättekär i den här killen och så vidare. Man 
skulle kunna säga att det här är en våldtäkt om man skulle anmäla det i juridisk mening. 
Eh… oh, såna här saker är ju, ju..ja det här svårigheter!" (Lisa) 

 
Ofta slipper dock barnmorskan förhålla sig till svårigheten med att informera föräldrarna eller 
ej då ungdomen själv oftare gör det när hon är äldre. Detta menar barnmorskorna beror på att 
en ungdom på 15 år och uppåt har det lättare att vara öppen med sin sexualitet framför sina 
föräldrar än en yngre flicka, då det inte anses lika tabu att ha sex vid 15 års ålder som vid 13 
års ålder. 

9.1.1 Analys 
Barnmorskorna har en väldigt stark inställning till att ungdomars integritet ska skyddas 
förutom i de fall det föreligger risk för ungdomens liv eller hälsa. Som Stina i citatet ovan 
uttryckte det är kärlek, graviditet och sexualitet den "första egna vuxenheten", vilket enligt 
barnmorskorna inte ska behöva delas med föräldrarna. Att de har en så stark syn på 
ungdomens rätt till integritet kan även förklaras utifrån vårt allt mer individualiserade 
samhälle som enligt Kåks (2007) har påverkat synen på ungdomen och dennes rättigheter. 
Från att ha sett ungdomen som en del av sina föräldrar ses de idag alltmer som självständiga 
individer med egen personlig sfär. I och med att barnmorskorna tycker att ungdomars 
personliga sfär är viktig att skydda, så ser de starkt till de instrumentella- och egenvärden som 
nämns i Blennbergers (2005) modell. Hur denna attityd och inställning påverkas av samhället 
kan enligt Bronfenbrenners (1977) modell förklaras genom att de synsätt och värderingar som 
fluktuerar i samhället på macronivå påverkar UM och dem som arbetar som i sin tur befinner 
sig på exonivå. Med andra ord påverkar macronivån den praxis som finns på mottagningarna. 
Detta innebär att macrosystemets fokus på individualitet och självständighet även påverkar 
hur barnmorskorna fattar sina konsekvensetiska beslut. 
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Samhällets och macronivåns fokus på individualitet (Kåks, 2007) och autonomi skulle även 
kunna vara en av förklaringarna till varför barnmorskorna ofta anser att sekretesslagen står 
över föräldrabalken i deras arbete. En annan förklaring torde vara att hälso- och 
sjukvårdslagen slår fast att all vård ska bygga på respekt för den enskildes integritet och 
självbestämmande (HSL 2a §). Barnmorskorna vill med andra ord inte fatta beslut utan 
ungdomens godkännande och håller hårt på deras självbestämmande i frågor som rör den 
unge. Att barnmorskorna inte handlar utifrån att föräldrars rätt till insyn står över ungdomens 
rätt till integritet kan man utifrån Blennbergers (2005) modell förstå som att de i 
beslutsfattandet (i huruvida föräldern ska kontaktas eller ej) resonerar så att sekretesslagen 
och föräldrabalken inte är lika starka och att de därmed inte beaktar föräldrabalken i lika hög 
grad som sekretesslagen. Därmed är det ungdomens rätt som skyddas då det är så 
barnmorskorna tolkar sekretesslagen och sin tystnadsplikt. Den del av föräldrabalken som 
man dock kan se att barnmorskorna beaktar är de delar av lagen som betonar barns rätt att bli 
"aktade" för sin person och sin "egenart" och att de inte ska utsättas för kränkningar (FB 6:1). 
 
I Fors (2005) rapport beskrivs tydligt hur viktigt en flicka tyckte det var att bli bemött med 
respekt. Detta stämmer väl överens med barnmorskornas inställning till vikten av att värna om 
den unges tillit, vilket kan bero på att de prioriterar närhetsansvarsprincipen. Detta innebär att 
barnmorskorna upplever att de har ett särskilt ansvar för just ungdomarna och att de därmed 
önskar se att de unga vill besöka deras verksamhet. De tänker då främst på de mål som finns 
på UM och ser därmed inte lika mycket till de andra system som också är delaktiga i den 
unges liv. 

9.2 Hur handlar barnmorskorna för att skydda ungdomars rätt till 
integritet? 
På vissa av mottagningarna är det inte ovanligt att föräldrar ringer för att höra om deras 
ungdom har besökt dem, för att ta reda på vad barnmorskan och ungdomen har diskuterat eller 
rent av för att skälla ut barnmorskorna för att de skrivit ut p-piller utan att informera 
föräldrarna eller ha bett om deras samtycke. Barnmorskorna är tydliga under intervjun med att 
betona att de har tystnadsplikt och att de aldrig berättar för en förälder att deras son eller 
dotter besökt UM. De bemöter dock alltid föräldrarnas oro och förklarar hur personalen på 
UM resonerar kring ungdomar, sexualitet och preventivmedel. Det händer även att föräldrar 
följer med ungdomen till mottagningen. Till exempel berättar Maja att hon brukar tala om för 
föräldern att deras policy är att tala med flickan i enrum vid första samtalet, detta för att värna 
om ungdomens personliga sfär. 
 
Samtliga barnmorskor ser graviditet som en allvarlig konsekvens för unga flickor, vilket 
innebär att de föredrar att skriva ut p-piller utan föräldrarnas samtycke för att motverka 
tonårsgraviditet, än att neka ungdomen preventivmedel för att hon inte vill berätta för 
föräldrarna. Maja berättar hur hon brukar komma på lösningar för att hjälpa ungdomar att 
skydda sin integritet och personliga sfär gentemot föräldrarna. Till exempel berättar hon att i 
de fall flickor upplever en rädsla över att deras föräldrar ska hitta deras preventivmedel brukar 
föreslå att de ska använda p-ring istället så att de slipper förvara preventivmedel hemma, eller 
att de ska förvara preventivmedlet hemma hos pojkvännen. 
 

"Men däremot säger jag till tjejen att du måste använda preventivmedel därför att, 
oavsett vad mamma tycker eller vad hennes ålder är: så har hon sex. Hon anser själv, om 
hon gör det frivilligt, hon anser att hon vill det. Men då ska hon skydda sig för att inte bli 
med barn. Och då blir det att man pratar om preventivmedel." (Lisa) 
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Heder var ett tema som kom upp under intervjuerna och de flesta av intervjupersonerna 
nämnde att de i vissa avseenden bemöter flickor från hederskulturer på ett annat sätt än hur de 
bemöter flickor som inte upplever ett sådant hot. I mötet med dessa flickor är barnmorskorna 
särskilt noga med att skydda integriteten gentemot föräldrarna, då dessa flickor enligt 
barnmorskorna inte får ha pojkvän eller vara sexuellt aktiva och kan lida men om föräldrarna 
görs vetande. Karin och Maja berättar att flickorna i dessa fall även kan genomgå en abort 
utan att föräldrarna blir informerade. Johanna och Karin förklarar att de är extra noga med att 
se över vilka konsekvenser som kan uppstå för flickan om föräldrarna får reda på att flickan är 
sexuellt aktiv eller äter p-piller. 
 

 /.../ "allra jobbigast här är det egentligen när det gäller flickor från många andra 
länder, men kanske främst muslimska länder. Många av dom som har, att man får inte 
äta p-piller, man får inte ha sex och man, och så vidare. Man har ett hedersrelaterat 
våld. Där de absolut inte på något vis i världen får komma fram. Kulturella skillnader, 
där kan det vara väldigt svårt ibland." (Johanna) 

 
Vid ett beslut huruvida barnmorskorna ska informera föräldrarna eller inte, oavsett om det 
finns ett hedersrelaterat hot, berättar Maja och Karin att det är viktigt att väga för- respektive 
nackdelarna med att föräldrarna blir informerade. Om nackdelarna är övervägande väljer de 
att skydda ungdomens integritet istället för att låta föräldrarna få insyn. 

9.2.1 Analys 
Som det redan nämnts ovan strävar barnmorskorna efter att skydda ungdomars integritet och 
personliga sfär. Den avgörande faktorn för att faktiskt kunna göra just detta är att de kan utgå 
från sekretessen och sin tystnadsplikt vid de konsekvensetiska besluten, och på så sätt 
upprätthålla ungdomars rätt till integritet så starkt som de faktiskt gör. Att de vid de flesta 
beslut upplever att de kan luta sig mot sekretesslagen tolkar vi som att de i en beslutssituation 
inte resonerar och problematiserar så djupt kring situationen och de övriga aspekterna av 
Blennbergers (2005) modell och att det därför är så självklart att det är ungdomens integritet 
som är viktigast i de flesta fall. Svårigheten om hur mycket barnmorskorna bör eller kan 
skydda en ungdoms integritet blir gällande först när ungdomens behov är av sådan art att 
föräldrarna bör bli informerade, att hon måste beakta de övriga systemen för att kunna göra en 
bedömning om föräldrar eller socialtjänst ska kontaktas. Hur hon då handlar avgörs av det 
beslut hon fattar, efter att hon bildat sig en så "äkta" helhetsbild som möjligt av situationen. 
 
Johanna berättar i citatet ovan att kulturella skillnader där det förekommer hedersrelaterat 
våld är de situationer där det är som svårast att fatta ett beslut. Att barnmorskorna uppfattar 
dessa situationer som de svåraste skulle kunna förstås utifrån att mesosystemet, som 
ungdomens föräldrar befinner sig i, har utvecklats i en kontext i ett annat land där värderingar 
och synsätt skiljer sig från de svenska. Till exempel är ungdomssexualitet i norden mer 
accepterat än i andra västerländska länder (Forsberg, 2005). Därmed kan det bli så att när 
mesosystemet möter systemen i den svenska kontexten uppstår en konflikt om vad som är det 
bästa för ungdomen. Och därmed har inte barnmorskorna och familjen samma inställning till 
vad som är rätt för ungdomen. Det barnmorskorna anser är det bästa för barnet är uppbyggt 
utifrån den västerländska kontexten, vilket enligt Singer (2000) innebär att man särskiljer 
ungdomars och föräldrars rätt. 
 
Att det finns en skillnad i hur barnmorskan handlar rörande skyddet av en ungdoms integritet 
som hotas av hedersrelaterat våld tillskillnad från de situationer där det inte finns, kan 

 22



förklaras av att barnmorskorna när de överväger vilka konsekvenser som kan uppstå anser att 
det kan finnas risk för den unges liv och hälsa. Därmed är risken större för att det i en 
situation som denna finns en ökad risk för att många av den unges egenvärden, så som 
trygghet, hälsa, frihet och identitet, kan komma att stå på spel om barnmorskan informerar 
föräldrarna. I samstämmighet med ett konsekvensetiskt beslut ser hon därmed över om det 
finns risk för att flickan kan skadas, om det föreligger risk att hon inte får den vård hon 
behöver eller om flickans värden skulle kunna bli hotade om föräldrarna kontaktas. Karin och 
Maja berättar att de även låter flickor genomgå abort utan föräldrars godkännande i fall som 
dessa, vilket ett par barnmorskor säger är emot reglerna som finns på sjukhuset. Detta kan 
förklaras med att barnmorskorna utgår från skademineringsprincipen vilket innebär att de tar 
det beslut som innebär den minst negativa konsekvensen för ungdomen. Detta kan även 
förstås utifrån att barnmorskorna arbetar utifrån sekretesslagen (SekrL 14:4) som säger att de 
yrkesutövande har rätt att hemlighålla information från en förälder om det skulle innebära 
allvarliga risker för den unge om föräldrarna görs vetande. I Fors (2005) rapport kan man se 
att aborter sker utan föräldrarnas kännedom även när det gäller flickor som inte löper risk för 
hedersbrott. Ungdomens integritet värnas så starkt att föräldrar inte alltid informeras. 
 
Utifrån vår tolkning utgår inte barnmorskorna från att det är den vuxne som besitter 
dispositionsrätten, utan att ungdomen har dispositionsrätten över sekretessen. 
Dispositionsrätten övergår till den vuxne först när ungdomens behov av skydd är större än vad 
deras mognad och ålder klarar av. Enligt Mattson (2002) och föräldrabalken 6:11 ska 
dispositionsrätten anses ligga på föräldrarna till det att ungdomen genom ålder och mognad 
sakta tar över dispositionsrätten. Med andra ord stämmer vårt resultat inte överens med hur 
Mattson resonerar utifrån föräldrabalken. 
 
Att barnmorskorna hellre skriver ut p-piller utan föräldrarnas samtycke än att riskera att en 
ungdom blir gravid kan förstås genom Blennbergers (2005) modell där de bästa 
konsekvenserna för den aktuella personen ska vara det som avgör beslutet. Att skriva ut p-
piller för att minska risken för graviditet är med andra ord det "minst dåliga" beslutet då det 
för med sig de "minst dåliga" konsekvenserna. Ett beslut som bygger på att de kräver 
föräldrarnas samtycke, eller att de tar kontakt med ungdomens föräldrar utan dennes 
godkännande, anses kunna leda till sämre konsekvenser för flickan. Sekretesslagen (14:1) 
som föreskriver att föräldrarna har rätt till insyn får därmed stå tillbaka, på grund av att 
barnmorskorna fattar sitt beslut enligt den konsekvensetiska bedömningsmodellen som 
bygger på skademinimeringsprincipen och inte på lagen. Vår tolkning är att praxis på UM går 
före lagen, vilket stämmer överens med den studie som utförts på andra UM av Statens 
folkhälsoinstitut (Fors, 2005) där större hänsyn tas till ungdomen än till lagen. Att man på 
UM så tydligt strävar mot att förhindra tonårsgraviditeter kan även hänga ihop med deras 
grundtanke från 1970 där detta var det huvudsakliga syftet med UM (FSUM-policyprogram). 

9.3 Barnmorskornas inställning till föräldrars rätt till insyn 
Barnmorskornas utgångspunkt är att föräldrar vill sitt barns bästa och att det i vissa situationer 
vore bra om föräldrar var mer involverade i sina barns liv. Dock poängteras det att i de fall det 
handlar om insyn på en UM är det viktigt att ungdomarna godkänner att deras föräldrar ska 
tilldelas denna rätt. Därmed är barnmorskornas erfarenhet, och även deras inställning, att det i 
de flesta fall går bra att involvera föräldrar. Ett genomgående tema i barnmorskornas 
resonemang om föräldrars rätt till insyn är att flertalet identifierar sig med föräldrarna och i 
och med detta ser situationen ur ett föräldraperspektiv. När de tänker på sig själva som 
föräldrar betonar barnmorskorna till exempel att de gärna vill veta om deras barn mår dåligt 
eller ämnar genomföra en abort. 

 23



 
"Jag tycker det är självklart… Jag tycker att det är bra att föräldrarna ska ha insyn. Och 
eh...  där är det lätt tycker jag att… tänka efter själv, att som förälder veta att man står 
helt utanför någonting, man vill sitt barn väldigt väl och så finns det andra människor 
som vet nåt om mitt barn som jag inte får ta del av, jag har inte en chans, antingen det 
handlar om att förändra mig själv och mitt beteende, att det är något hos mig som 
förälder som inte fungerar eller nåt i familjen som inte fungerar, att jag på något sätt inte 
är medbjuden, inbjuden till det."( Johanna) 

 
När barnmorskorna identifierar sig som professionella har de dock en mer positiv inställning 
till tystnadsplikten: 
 

"Som förälder själv skulle jag ju absolut gärna vilja veta om min dotter är gravid till 
exempel. Absolut. Om vi nu säger att hon är 14 år. Men ibland i vissa situationer asså, 
speciellt professionellt, så är det situationer när det inte går. Så det är bra att 
tystnadsplikten finns." (Karin) 

 
En barnmorska, som utifrån en professionells synvinkel, önskar se ett ökat samarbete med 
föräldrar och vill att de oftare ska ha rätt till insyn är Johanna. Hon upplever att föräldrarnas 
rätt till insyn idag är väldigt liten och tycker att det ibland krävs att situationen för en ungdom 
måste bli väldigt allvarlig innan hon kan ta kontakt med dennes föräldrar. Föräldrarnas insyn 
borde därmed enligt henne utökas, då de i nuläget inte har så mycket insyn i det som händer 
på UM och att det vore bra om de kunde komma in i sammanhanget innan situationen för den 
unga blir alltför akut. 
 
Den genomgående starka professionella uppfattningen är dock att föräldrar inte bör ha insyn i 
den information som ungdomen delger på UM. Särskilt inte när det handlar om en ungdoms 
sexualitet då de kopplar detta till den personliga sfären. Som Lisa utryckte det: "Deras 
sexualitet är deras." Petra berättar att i och med att de arbetar på en UM så är ungdomen 
deras kund och inte föräldrarna, därför "gör de allt" för att skydda den unges integritet. Våra 
resultat visar med andra ord att barnmorskorna ofta ser situationen ur ungdomens perspektiv, 
kliver ur föräldrarollen och tar avstånd från föräldrars rätt till insyn (förutom i de fall 
ungdomen vill att föräldrarna ska få den möjligheten). I och med att de ser situationen ur 
ungdomens perspektiv, samt att de arbetar i en verksamhet för ungdomar och att ungdomens 
rättigheter därmed måste stå i främsta rummet ligger deras lojalitet, oavsett vad, hos 
ungdomen.  Om de av någon anledning skulle göra valet att kontakta en förälder, utan att den 
unge godkänner detta, så är det för att de ser till ungdomens bästa. 
 
Trots deras tydliga ställningstagande att föräldrar i de flesta situationer inte ska ha insyn 
upplever alla barnmorskor, utom Petra, att det finns en svårighet i att avgöra huruvida de ska 
kontakta föräldrarna och att det känns svårt att bryta en ungdoms förtroende. Johanna 
beskriver detta i citatet nedan. 
 

"Du har verkligen, det är som sagt huvudet på spiken, det är de jobbigaste vi har, de här 
frågorna… Det är svårt, som sagt, det är svårt att vara förälder själv och veta hur man 
tänker på andra sidan, när man är förälder, samtidigt som jag har  ungdomarna här och 
man har en skyldighet. Det känns väldigt starkt att jag jobbar för dom, samtidigt som jag 
vet hur viktigt det är att man har en bra relation till sina föräldrar och att man också som 
föräldrar har insyn. Jo, att det kan vara tungt att stå här och bära på massa saker som 
man vet att det är inte så illa att man måste slänga sig på telefon till socialtjänsten, men 
att man känner att det här skulle jag verkligen vilja berätta, att få delge föräldrarna." 
(Johanna) 
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9.3.1 Analys 
Barnmorskornas resonemang kring att det oftast går bra att involvera föräldrarna kan man, 
utifrån Blennbergers (2005) modell, utläsa grundas i att de har erfarenhet av att 
konsekvenserna blir bra för ungdomen när föräldrar blir mer delaktiga. Att insyn snarare 
minimerar risken för skada hos ungdomen genom att möjliggöra ett samarbete. Det faktum att 
fler personer blir involverade öppnar även upp interaktionen mellan de olika systemen, vilket 
man kan tolka som att utbytet mellan system ökar möjligheten att stödja ungdomen och 
påverka denne på ett positivt sätt. Detta med hjälp av en öppen dialog mellan de berörda 
parterna som då även inkluderar föräldrar. En tolkning utifrån detta resonemang är att 
sannolikheten, enligt barnmorskorna, är låg för att ungdomen far illa om föräldrarna får insyn 
och att det snarare kan vara till ungdomens fördel. Att egenvärden som hälsa kanske till och 
med kan utvecklas istället för att hotas genom att föräldrarna kan ta del av situationen och 
därmed finnas där för sitt barn. På macronivå där man finner de reglerande lagarna och FN: s 
barnkonvention, kan man återfinna denna grundsyn; att föräldrar vet vad som är bäst för sina 
barn och därmed bör ha insyn och delaktighet. Att barnmorskorna dock poängterar att detta 
bör ske med ungdomens godkännande kan ses följa FSUM: s önskan om att man på UM ska 
arbeta utifrån begreppet frivillighet (FSUM-policyprogram) och att detta har blivit en praxis 
som väger tungt i de konsekvensetiska besluten. Det faktum att de fokuserar på vad som är 
bäst för ungdomen visar även tydligt att de har ett ungdomsperspektiv, som även det utgår 
från FSUM: s policyprogram. 
 
Som ovan nämnts i resultatet resonerar barnmorskorna ofta utifrån sig själva som föräldrar 
när de talar om föräldrars rätt till insyn. Att de i intervjun ställdes inför frågor som kan 
relateras till dem själva i sin roll som förälder kan visa på att barnmorskorna kan hamna i 
situationer där de "står med fötterna" i två olika system. Att de som barnmorskor befinner sig 
i sin professionella roll på exonivå och att de som mamma befinner sig på mesonivå. Alla 
system i Bronfenbrenners (1977) modell påverkar varandra, vilket innebär att barnmorskans 
erfarenheter som förälder från mesonivån kan påverka hur hon tänker om föräldrars rätt till 
insyn. När de i sina resonemang helt och hållet ser det ur "exoperspektiv" så är det dock 
lättare för barnmorskorna att tänka utifrån sin roll som barnmorska och inte utifrån sin roll 
som förälder, vilket medför att de anser att föräldrar generellt inte bör ha insyn i det som sker 
på UM. 
 
Att barnmorskornas inställning är att föräldrar inte ska ha rätt till insyn blev extra tydligt när 
det handlar om ungdomarnas sexualitet som tillhör den unges personliga sfär. Detta kan, som 
diskuterats ovan, förstås av att sexualitet liksom samhället har blivit mer individualiserat 
(Bäckman, 2003), och att barnmorskornas syn på sexualitet därmed påverkats av 
macrosystemet och den individualiseringsprocess som sker där. Man kan utifrån Blennberger 
(2005) se att barnmorskorna i sina konsekvensetiska beslut, när det handlar om just sexualitet, 
värderar instrumentella värden som värdighet och egenvärden som kärlek, livsglädje och 
existentiell identitet. Detta kan styrkas av Sharps (2003) beskrivning av sexualitet som något 
som handlar om det mest intima känslorna, samt vikten av att den skyddas så personen i fråga 
inte känner sig kränkt. Därmed kan man säga att när det handlar om att delge föräldrar 
information om den unges sexualitet, anser barnmorskorna att konsekvenserna för ungdomen 
skulle bli värre än om det handlar om andra delar av den personliga sfären. Dessutom stöds 
barnmorskornas inställning i frågan av att barnmorskornas arbete på UM handlar om att värna 
om ungdomars sexualitet och främja deras lust (FSUM-policyprogram). 
 
Petra utrycker i citatet det som alla barnmorskor berättar: att ungdomarna är UM:s kunder och 
inte föräldrarna, vilket är anledningen till att barnmorskorna oftast inte upplever en 
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lojalitetskonflikt till föräldrar och ungdom. Trots att de ställs inför svåra beslut så ligger 
lojaliteten utifrån närhetsansvarsprincipen hos ungdomen vilket återigen följer FSUM:s 
grundtanke (FSUM-policyprogram). Att några av barnmorskorna, till exempel Johanna, 
ibland upplever en lojalitetskonflikt mellan ungdomen och föräldrarna, kan bero på att de i 
beslutssituationen befinner sig i flera olika system, till exempel föräldrasystemet och det 
professionella systemet. En annan orsak torde vara att de upplever att föräldrarna i hög grad 
berörs av beslutet och att de då bör beaktas vid ett beslut. Eftersom barnmorskorna utgår från 
att de enbart arbetar för ungdomar och inte har så mycket kontakt med föräldrar så upplever 
de inte att det så ofta blir ett dilemma där lojaliteten till ungdomen slits mellan förälderns rätt 
att veta vad som sker med ungdomen och ungdomens integritet. 

9.4 Hur handlar barnmorskorna för att ge föräldrarna rätt till insyn? 
Barnmorskorna tar aldrig kontakt med föräldrarna med anledning av att de har rätt till insyn, 
utan det som avgör om de ska berätta för föräldrarna är huruvida ungdomen klarar av att 
hantera situationen själv eller ej, det vill säga om ungdomen är i behov av stöd från 
föräldrarna. Föräldrarnas rätt till insyn står alltså enligt barnmorskorna aldrig över ungdomens 
rätt till integritet, därmed styr den principen barnmorskornas arbete. Att de skyddar ungdomen 
tills det att anmälningsplikten tar vid är alla barnmorskor överens om. Om det är risk för en 
ungdoms liv eller hälsa tar de dock alltid kontakt med en förälder och/eller socialtjänst. En del 
ansåg dock att de endast kontaktar socialtjänsten så att myndigheten i sin tur kontaktar 
familjen. Många av barnmorskorna har även ett nära samarbete med kuratorerna på UM och 
tillsammans med dem beslutar de hur de ska handla, i vissa fall överlåter de till kuratorn att ta 
denna kontakt. Då det kan vara ett svårt beslut att fatta, och ibland till och med upplevas som 
ett dilemma, känner barnmorskorna att det är bra att samarbeta med kuratorerna. Detta då de 
själva inte vill stå ensam ansvarig för ett beslut som kan innebära stora konsekvenser för en 
ungdom. 
 

"Jag gör det alltid tillsammans med kurator i så fall. Därför att jag vill att man är två. 
Att man ska diskutera det här: ’Hur pass viktigt känns det att vi ändå tar kontakt med 
föräldrarna?’  Så att man inte står ensam i det beslutet." (Lisa) 

 
För att avgöra om situationen är så pass allvarlig att de måste göra en anmälan till 
socialtjänsten och på så sätt informera föräldrarna, måste barnmorskorna göra en bedömning 
huruvida det är risk för ungdomens hälsa. Begreppen risk för hälsa anses både vara vitt och 
svårdefinierat, men Johanna förklarar det så som att ungdomen på något sätt ska fara illa. Vid 
bedömningen om det är risk för en ungdoms hälsa så räknas flera komponenter samman. 
Exempel på komponenter som flera barnmorskor tar upp är om ungdomen far illa psykiskt så 
att det uppstår en misstanke om att individen kommer skada sig själv, att ungdomen 
missbrukar droger eller dricker stora mängder alkohol. Stina och Lisa tar även upp att stora 
sexuella risker såsom prostitution, eller extremt stor omsättning på sexuella partners som en 
faktor som riskerar ungdomens hälsa. Maja benämner detta avgörande som en riskbedömning 
där de väger en ungdoms behov av skydd mot vad hon ensam kan klara av (givetvis med stöd 
av UM). 
 
Ytterligare en avgörande faktor, som alla barnmorskor nämner, som kan vara avgörande i 
barnmorskans bedömning av huruvida de ska delge information till en förälder eller inte, är 
den unges mognad. Förutom mognadsaspekten diskuterar samtliga barnmorskor ålder, som 
tillsammans med rekvisitet mognad påverkar bedömningen. Åldern 15 år framställdes som en 
slags dörr för att öppna upp för en något annorlunda bedömning av ungdomen. Samtidigt var 
de överens om att det inte går att ha en 15-årsregel då en bedömning alltid måste beakta den 
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unges mognadsnivå, samt hans/hennes behov av stöd och hjälp. Detta medför att en absolut 
åldersgräns huruvida det krävs kontakt med föräldrar eller ej, inte är lämpligt på en UM. Dock 
anser många av barnmorskorna att det är svårt att göra en mognadsbedömning då alla 
ungdomar är olika och befinner sig i så olika situationer. Som Johanna uttrycker det: en flicka 
på 14 år kan vara mer mogen än en flicka på 17 år. Så här resonerar Stina kring en ungdoms 
ålder: 
 

 "Det finns ingen absolut åldersgräns på 15 år men det finns en gräns 15 år, där jag 
måste ta reda på hur kapabel är den här flickan? Kan hon klara av att gå till en 
abortmottagning själv? Fixar hon det? Ja, hon har en pojkvän som är jättebra. Och hans 
morsa hjälper till lite. Jag är skyldig att ta reda på hur kapabel hon är. Så det finns ingen 
absolut gräns /.../." (Stina) 

 
Åsikterna skiljer sig åt huruvida de ska ta kontakt med föräldrarna vid könssjukdomar, 
aborter, relationer, sex och preventivmedel. Genomgående anser barnmorskorna att 
föräldrarna inte bör ha insyn när det rör könssjukdomar, relationer och sex. Stina menar att 
sexualitet är speciellt på det sättet att det inte finns klara regler hur de som barnmorskor ska 
agera till skillnad från när det till exempel rör sig om missbruk. Hon anser sig sakna klara 
riktlinjer för hur hon ska agera när det gäller en ungdoms sexualitet i relation till en förälders 
rätt till insyn. Ett exempel på detta är "p-pillerfrågan" som tydligt visar hur barnmorskorna på 
de olika UM agerar olika rörande föräldrars samtycke och insyn.  Karin vill till exempel ha 
föräldrarnas godkännande när en flicka fyllt 15 år (men ännu inte 16), vilket hon som 
barnmorskorna är ensam om att vilja. Medan Lisa, Johanna, Maja och Petra skriver ut p-piller 
till flickor oavsett ålder och utan föräldrarnas samtycke. 
 
Även vid aborter förhåller sig barnmorskorna till viss del olika när det gäller föräldrars rätt till 
insyn. Exempelvis tar Lisa och Petra aldrig kontakt med föräldrarna vid en abort. Lisa berättar 
även att hon säger till personalen på sjukhuset att inte kontakta ungdomens föräldrar om det 
finns en risk för att ungdom far illa av att föräldern får reda på detta. Maja och Stina upplever 
att det är en svår avvägning huruvida de ska ta kontakt med föräldrarna vid abort. Om 
ungdomen är mellan 15-17 år gör de en bedömning om ungdomen klarar av att ta sig till 
abortmottagningen själv. De har därmed ingen policy att kontakta flickans föräldrar. Dock 
menar barnmorskorna som diskuterade kring abort att det är ett stort ingrepp och att någon 
närstående bör följa med ungdomen. Maja berättar att hon själv följer med till 
abortmottagningen om ungdomen inte har någon närstående som har möjlighet. 
 
Flertalet barnmorskor berättar att de aldrig tar kontakt med en ungdoms föräldrar utan 
ungdomens medgivande. Några av barnmorskorna berättar dock att de i vissa fall tar kontakt 
med föräldrar utan en ungdoms medgivande, till exempel vid aborter, men att de är noga med 
att de alltid informerar ungdomen om att de kommer ta kontakt med föräldrarna innan de gör 
det. Stina berättar att hon då förklarar för ungdomen varför hon vill ta kontakt med 
föräldrarna och att anledningen till att hon bryter tystnadsplikten är att hon vill att ungdomen 
ska få stöd och hjälp. Tilläggas bör att samtliga barnmorskor menar att det är ytterst ovanligt 
att de hamnade i situationer när de faktiskt kontaktar föräldrarna, och att de i de situationer 
som de önskar att föräldrarna får insyn, har motiverande samtal med ungdomen. Detta i syfte 
att få ungdomen att själv berätta för sina föräldrar om den aktuella situationen. 
 

"Mycket handlar om samtal och att fördjupa sig i ungdomen då svårigheter uppstår och 
diskutera och ”övertala” ungdomen att till exempel berätta för föräldrarna /…/" (Lisa) 
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"Ju yngre barnet är ju mer angelägna är vi naturligtvis att de går hem och berättar och 
verkligen puscha på att de ska göra det. Gång på gång, även om de kommer tillbaka och 
får sina p-piller och alltihopa, så följer man upp sen i alla fall och ’kom tillbaka och 
frågar: hur har det gått? Har du kunnat prata om det här hemma? Ska vi hjälpas åt och 
prata?’  Och såna här  saker. Ju yngre de är ju mer angelägna är vi." (Johanna) 

 
Upplevelsen av att det i deras arbete finns en svårighet rörande huruvida föräldrar ska delges 
eller inte finns hos många av barnmorskorna. De flesta vill inte benämna denna svårighet som 
ett dilemma, men samtidigt säger de att de kan hamna i situationer där alla möjliga beslut 
medför dåliga konsekvenser, vilket är det som är definitionen av ett dilemma. Hur ofta de 
upplevde en svårighet eller dilemma skiljde sig åt bland barnmorskorna. Exempelvis ansåg 
Lisa att hon ser att det kan finnas ett dilemma, även om hon personligen inte upplevde detta 
själv, i och med att hon inte låter föräldrabalken styra mer än ungdomarnas rätt till integritet. 
Johanna, Stina, Karin och Maja är de barnmorskor som uttryckligen säger att de upplever att 
det finns ett dilemma. Stina anser att dilemmat ligger i att det inte finns en absolut sanning. 
Att hon kan bedöma att en ungdom är mogen (vilket innebär att hon inte tar kontakt med 
ungdomens föräldrar) medan flickans föräldrar inte anser att hon är tillräckligt mogen för att 
fatta beslut. Dessutom kan det hända att en ungdom inte berättar allt i och med att en ungdom 
ibland vill ha integritet gentemot henne som barnmorska, vilket kan leda till att hon 
mognadsbedömer ungdomen utifrån fel premisser. Svårigheten med lögner är även något Lisa 
tar upp. Maja däremot menar att det etiska dilemmat ligger i själva bedömningen, det vill säga 
när hon har en känsla av att insyn kommer leda till dåliga repressalier i form av hot eller våld 
för ungdomen, men att hon inte har nog starka argument för att inte ge insyn. 
 

 "Mm, man skulle kunna tänka sig att ’hur blir det här för ungdomen om jag berättar det 
här?’ De kanske blir ännu värre. Det kanske blir kalabalik hemma i familjen. Eh, det här 
kanske drar igång nånting och det blir sämre liksom. Det kanske är bättre… ibland kan 
man känna att det kanske är bättre att, att hemligheterna är bättre än sanningen: att det 
bara kan bli värre." (Maja) 

 
Barnmorskorna upplever ett stort handlingsutrymme i de svårbedömda situationerna, huruvida 
de ska ge föräldrar rätt till insyn, då de menar att de själva till stor del kan avgöra hur de ska 
handla. Alla säger dock att lagarna styr deras arbete, men Stina beskriver att hon trots detta 
upplever att hon kan bestämma ganska mycket själv eftersom lagen inte är absolut utan är en 
"börlag". Även om det upplevda handlingsutrymmet är stort kan man i nedanstående citat se 
att de är styrda av lagen, men man kan även utläsa att de inte har ett enhetligt sätt att handla. 
 

"Ja där har vi då lagen om föräldrabalken som är väldigt stark och tystnadsplikten som 
jag har är också väldigt stark. Och det har kommit fram att i rättsliga sammanhang är i 
vissa fall föräldrabalken starkare och i vissa fall är tystnadsplikten starkare. Det är där 
det luddiga i lagen – tillämpningen - inte kan spikas… som en riktig spik så att säga. 
Utan man får ta det från fall till fall." (Petra) 

 
Att varje situation är unik medför att de måste se vad som föreligger i det enskilda fallet, 
vilket de menar innebär att det inte går att arbeta utifrån en utarbetad mall. Däremot har flera 
UM en intern policy som säger att de ungdomar som är yngre än 15 respektive 16 år är 
tvungna att träffa flera vuxna på UM för att personalen ska kunna göra en mer säker 
bedömning. 
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9.4.1 Analys 
Det faktum att lagarna inte säger hur man ska bedöma i det unika fallet kan vara orsaken till 
att barnmorskorna upplever att de har ett ganska stort handlingsutrymme och att de därmed 
till stor del kan bortse från föräldrabalken med hänvisning till tystnadsplikten. Att ta hjälp av 
kuratorerna vid svåra beslut kan tolkas som ett uttryck för att de själva är rädda för att utsätta 
ungdom för just kränkning av dennes integritet, samt för att de tillsammans med kuratorn vill 
validera att det beslut som tas inte får svåra konsekvenser för ungdomen. Till exempel att 
föräldrarna utsätter barnet för fara på grund av den information de fått. Därmed kan man se att 
barnmorskorna ofta utgår från att den "minst dåliga" konsekvensen är att inte involvera 
föräldrar, tills det att deras anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen 14:1 träder in, vilket är vid 
risk för den unges liv eller hälsa. När situationen är så allvarlig att det finns en sådan risk så 
får lagarna och den långsiktiga konsekvensen att ungdomen får hjälp större tyngd än den 
kortsiktiga konsekvensen att bryta ungdomens förtroende. Att det först är när det är så 
allvarligt att de måste anmäla som föräldrarna alltid får insyn kan enligt oss tolkas som att det 
är genom anmälningsplikten som de ger föräldrar rätt till insyn. 
 
Vad som kan klassas som risk för den unges liv eller hälsa finns det ingen "checklista" på. 
Dock menade till exempel Johanna och Maja att det är lättare att veta om det är risk för den 
unges hälsa om han/hon missbrukar alkohol eller narkotika än om hon eller han utsätter sig 
för sexuella risker. Detta kan grunda sig i hur samhället ställer sig till att unga brukar droger 
och att det anses och bevisats vara mer skadligt för dem än att till exempel att äta p-piller. 
Därmed har macrosystemets påverkan samt lagarnas utformning om bruk och missbruk om 
droger gjort det enklare för barnmorskorna att fatta beslut i sådana situationer. Detta resulterar 
i att de därmed också oftare väljer att ta kontakt med föräldrar när det handlar om missbruk än 
när det rör sig om sexualitet (kärlek, relationer, p-piller och könssjukdomar). Detta är tätt 
kopplat till de instrumentella- och de egenvärden som man enligt Blennberger (2005) bör 
beakta. 
 
Mattsson (2002) skriver att yrkesutövare oftare ser till en ungdomens ålder än till en ungdoms 
mognad vid en bedömning, vilket står i motsats till vårt resultat. Barnmorskorna utgår istället 
mest från ungdomens mognad och hur kapabel hon är. Utifrån Blennbergers (2005) modell 
kan man tänka att det snarare är den unges mognad som påverkar hur konsekvenserna 
kommer bli, då mognadsnivån snarare än hennes ålder påverkar hennes handlingar. Att det är 
den unges mognad som är avgörande kan förklaras av att man på macronivå fått ett ökat fokus 
på individualitet, vilket innebär att man ska se till den enskilde personen när man fattar ett 
beslut. 
 
Flera barnmorskor, exempelvis Lisa, anser att det är svårt att göra en bedömning av en 
ungdoms mognadsnivå i och med att ungdomar utvecklas så olika. Detta stämmer väl överens 
med Mattsons (2002) forskning vilken visar på att denna svårighet grundar sig i att alla 
ungdomar utvecklas olika såväl fysiskt som socialt och kulturellt. Med andra ord ska 
barnmorskorna vid sina konsekvensetiska beslut se över de lagar och praxis som gäller och 
därefter utgå från ett rekvisit som Mattson menar inte är rättssäkert i och med den osäkerhet 
som begreppet inbegriper. Därmed påverkar de tvetydliga rekvisiten på macronivå 
barnmorskornas arbete på så sätt att det blir mindre tydligt för dem hur de ska agera i varje 
enskilt fall. Att det faktiskt finns en inbyggd svårighet i begreppet ålder och mognad kan även 
utläsas av Regeringens proposition om ändring av sekretesslagen (prop. 1981/82:186). Där 
skrivs att det ofta kan uppstå gränsdragningsproblem huruvida ungdomen har rätt till integritet 
gentemot föräldrar och inte, i och med att man i tonåren anses ha en viss integritet gentemot 
föräldrarna. Detta gränsdragningsproblem, som därmed lämnar utrymme för egen tolkning, 
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kan visa på varför barnmorskorna upplever sig ha stort handlingsutrymme i sina 
konsekvensetiska beslut. Att alla lagar, förutom anmälningsplikten, är så relativ kan förklara 
varför barnmorskorna inte tänker utifrån lagen förrän det finns behov av att anmäla till 
socialtjänsten. 
 
Samtidigt som propositioner och lagar menar att man i tonåren bör ha integritet gentemot 
föräldrarna så står det i lagen att det är först när det finns risk för allvarliga 
integritetskränkningar som föräldrarna ska begränsas i sin insyn (Mattson, 2002; SekrL 14:4), 
eller när föräldrarna kan misstänkas "missbruka" informationen så att ungdomen allvarligt 
skadas (prop. 1988/89:67, s.39; SekrL 14:4). Att det av ungdomen upplevs som obehagligt att 
föräldrarna får insyn räcker därmed inte (Mattson, 2002). Vår reflektion blir då att det inte är 
så ofta som det föreligger risk att föräldrarna missbrukar informationen och att de därmed 
utifrån dessa rekvisit oftare borde få insyn. I FN:s barnkonventions artikel fem står även att 
man ska respektera vårdnadshavarens rättigheter och skyldigheter i den mån det går. Här kan 
man se att det finns två motsatta strömmar i attityderna (och i lagarna) kring ungdomars rätt 
till integritet och förälderns rätt till insyn. Vilken strömning barnmorskorna mest påverkas av 
i sitt system är uppenbarligen det som stärker ungdomens rätt, då de arbetar utifrån deras 
önskemål och behov och inte föräldrarnas. När de ska göra sin konsekvensetiska bedömning 
ser de främst till de lagrum som stödjer ungdomens rätt. Detta syns än tydligare då flertalet av 
barnmorskorna aldrig tar kontakt med en ungdoms förälder utan ungdomens godkännande. 
 
Ett sätt för barnmorskorna att slippa bryta sekretessen är att försöka motivera ungdomen att 
själv prata med sina föräldrar. De motiverande samtalen tolkar vi som ett alternativt sätt att ge 
föräldrarna insyn utan att bryta ungdomens förtroende. Därmed är föräldrarnas rätt till insyn 
begränsad av hur och i vilka situationer barnmorskorna motiverar ungdomen samt när 
ungdomarna ger föräldrarna rätt till insyn. Därmed är motiverande samtal en handling som är 
möjlig att ta till för att lösa det etiska dilemmat. Man kan även se de motiverande samtalen 
som ett sätt för barnmorskorna att utöka sitt handlingsutrymme samt påverka ungdomen som 
befinner sig i ett annat system att ändra åsikt och på så sätt påverka de långsiktiga 
konsekvenserna för ungdomen på ett positivt sätt. 
 
Att flera av barnmorskorna upplever att det kan hamna i ett dilemma, i hanteringen av 
ungdomars rätt till integritet kontra föräldrars rätt till insyn, kan utifrån de ovanstående 
resonemangen tolkas bero på det relativt stora handlingsutrymme de har. Detta kan bero på att 
lagen ger dem tolkningsmöjligheten att bedöma ungdomars mognad och utveckling och att 
det i vissa situationer kan vara svårt att veta vad man ska grunda bedömningen på. Vilken lag 
är det som reglerar det enskilda fallet? Vilka personer ska anses vara berörda av situationen? 
Vilka sannolika konsekvenser kan uppstå? Vilka konsekvenser ger minst skada? Berättar 
ungdomen allt så att jag inte bedömer utifrån fel premisser? Detta kanske gör att de för 
enkelhetens skull i de flesta fall utgår från ungdomen som självständig individ och därmed 
inte ser till föräldrars rätt. 
 

10. Avslutande diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur barnmorskor förhåller sig till det tänkbara 
etiska dilemmat mellan vårdnadshavares rätt till insyn i de uppgifter ungdomar mellan 15-17 
år lämnat på ungdomsmottagningen, kontra ungdomarnas rätt till integritet. Vår utgångspunkt 
var att det finns en svårighet i att avgöra vems rätt det är som går först, att det finns ett 
juridiskt men även ett etiskt dilemma. Resultatet visar att barnmorskorna är av den 
inställningen att de måste skydda ungdomens rätt till integritet så länge ungdomen inte 
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utsätter sig för fara, att det är först när det är risk för ungdomens liv eller hälsa som 
föräldrarna ges rätt till insyn. Många av barnmorskorna kunde se att det finns ett dilemma, 
men att de personligen väldigt sällan upplever detta. De menar att de utgår från att de arbetar 
för ungdomen, inte för föräldrarna, vilket innebär att lojaliteten befinner sig hos ungdomen 
och att känslan av ett dilemma därmed sällan uppkommer. Deras resonemang under intervjun 
tyder dock på att det finns en svårighet i ställningstagandet och att svårigheten bygger på att 
alla handlingsalternativ som står öppna bär det med sig dåliga konsekvenser, vilket är 
Nationalencyklopedins definition av ett dilemma (Nationalencyklopedins hemsida). Ett av 
våra mest intressanta resultat är att barnmorskorna lägger större vikt vid ungdomens rätt till 
integritet än föräldrars rätt till insyn, att de förbiser föräldrars rättigheter enligt föräldrabalken. 
Vår tolkning är därmed att praxis på UM går före lagen. Detta kan stärkas av en studie som 
Statens folkhälsoinstitut gjort (Fors, 2005) på andra UM som visar att barnmorskorna i vissa 
fall tar större hänsyn till ungdomen än till författningen. Fors skriver även att olika UM 
arbetar olika i frågor som rör föräldrars medverkan och insyn, vilket även vårt resultat visar. 
Detta medför att ungdomar blir bemötta olika beroende på vilken UM de besöker och därmed 
blir konsekvenserna olika för olika ungdomar. Strikta krav att föräldrarna ska ges insyn kan 
leda till att ungdomarna inte besöker UM vilket var barnmorskornas största farhåga, en 
farhåga som även Socialstyrelsen (2004) tog upp och som skulle kunna leda till en ökning av 
tonårsgraviditeter och könssjukdomar (Fokusrapport, 2005). Resultaten visar på vikten av 
utökade riktlinjer för hur barnmorskor ska förhålla sig för att minska risken för att ungdomar 
och föräldrar ges olika rättigheter beroende på vilken UM de besöker. 
 
Att det finns ett juridiskt dilemma har vi utifrån lagar och tidigare forskning kunnat fastställa, 
varav vår förförståelse var att detta juridiska dilemma med lagens tvetydighet medförde ett 
etiskt dilemma. Detta i och med att barnmorskornas beslut då bygger på subjektiva 
värderingar och ställningstaganden (etik och moral) och inte på lagen. Vår förförståelse var att 
upplevelsen av ett etiskt dilemma var samma sak som upplevelsen av en svårighet i hur de 
skulle förhålla sig till ungdomars rätt till integritet kontra föräldrars rätt till insyn. Därav har 
vi uttryckligen utgått från att det föreligger ett etisk dilemma. Detta kan ha medfört att den 
problematik som belysts i arbetet inte är så vanlig som arbetet ger sken av, då arbetet 
fokuserar på en aspekt som inte alltför ofta upplevs. Att upplevelsen av ett dilemma 
(svårighet) inte infinner sig så ofta hos barnmorskorna var för oss överraskande i och med att 
det finns ett juridiskt dilemma som borde föra med sig etiska svårigheter. En faktor som kan 
förklara att de inte så ofta upplever en svårighet kan bero på deras långa erfarenhet av yrket. 
Denna förklaring bygger vi på att Johanna har den kortaste arbetslivserfarenheten inom UM 
och att hon var den som upplevde svårigheten som störst och som berättade att hon ofta 
upplevde denna svårighet. 
 
I och med att vi använde oss av två teorier för att öka förståelsen för barnmorskornas 
förhållningssätt kunde vi skildra barnmorskornas resonemang på ett djupare sätt än vad vi 
skulle kunna ha gjort med enbart en teori. Blennbergers (2005) konsekvensetiska modell 
möjliggjorde att vi kunde se till de olika aspekterna som barnmorskorna förhåller sig till i sina 
olika beslut, medan systemteorin och Bronfenbrenners (1977) modell möjliggjorde en ökad 
förståelse kring svårigheten. Blennbergers (2005) modell kan dock ha bidragit till att våra 
resultat kan tolkas som att vi värderar barnmorskornas arbete. Vi vill poängtera att resultatet 
inte ska tolkas som en värdering av barnmorskornas handlingar. En tänkbar begränsning i 
analysen är att vi bestämde kategorier utifrån frågeställningarna vilket medfört att vi format 
resultatet, och därmed även analysen, utefter dessa. En annan kategorisering skulle kunna 
presentera materialet på ett annat sätt, vilken skulle kunna påverka var vi då hade lagt vårt 
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fokus. Fördelen med denna kategorisering är dock att vi klart och tydligt kan svara på våra 
frågeställningar. 
 
Ett nytt tema under intervjuerna var att barnmorskorna relaterade till sig själva som föräldrar 
när de resonerade kring svårigheten att avgöra huruvida föräldrar bör ha insikt eller ej. Man 
kan utifrån det empiriska materialet utläsa att barnmorskorna beskriver hur de ingår i flera 
rollkonstellationer, såsom förälder, barnmorska, vuxen samt i en "förtroenderoll" gentemot 
ungdomen. Med hjälp av en rollteori skulle man kunna analysera rollkonflikten i relation till 
svårigheten i syfte att undersöka vilken påverkan rollen har på det etiska dilemmat. Ett 
intressant fokus för fortsatt forskning skulle även vara att anlägga ett ungdomsperspektiv och 
belysa hur välinformerade ungdomarna är om föräldrars rätt till insyn, samt hur de tror att en 
ökad insyn skulle påverka deras vilja att besöka UM. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
1. Vad tycker du begreppet integritet står för? 
 
2. Anser du att vuxnas rätt till integritet skiljer sig från ungdomars? 
   
3. I vilka situationer anser du att det alltid är viktigt att garantera ungdomars integritet? 

 Skiljer det sig mellan olika ungdomar (kön, etnicitet, ålder)? 
 
4. Upplever du att en ungdoms integritet kan kränkas om du för föräldrarna berättar vad 
ungdomen delgivit dig? 

 Kan du ge exempel på när du som barnmorska kan tvingas prioritera 
något som medför att ungdomens integritet kränks? 

 Om ja, hur känns det för dig som arbetar i en verksamhet för ungdomar 
att ställas inför det här valet? 

 
6. Vad tycker du ingår i en människans personliga sfär? 
 
7. Anser du att vuxnas personliga sfär skiljer sig från ungdomars? 
 
8. Hur ser du på föräldrars rätt till insyn rörande ungdomars personliga sfär? 
 
9. Vilka faktorer anser du är avgörande för att du ska delge föräldrar information? 
 
10. Upplever du att du som arbetar i en verksamhet för ungdomar kan hamna i en 
lojalitetskonflikt mellan föräldrar och ungdomar? 
 
11. Hur upplever du ditt handlingsutrymme huruvida du ska berätta information till en 
förälder om dennes ungdom? (lagar, regler, praxis, egna värderingar). 

 Finns det situationer när ni själva tar kontakt med föräldrar? 
 Finns det situationer när föräldrar brukar ta kontakt med er? 

 
12. Vad kan göra det svårt vid en sekretessprövning?  
 
13. Kan du se att en ungdoms ålder påverkar hur ni hanterar relationen med ungdomens 
föräldrar? 
 
14. Kan du se att er relation till ungdomen påverkas av dennes ålder? 
 
15. Vi utgår från en specifik åldersgrupp, 15-17 år, är det något som gör att denna grupp är 
svårare eller lättare att hantera vad gäller integritet och insyn från föräldrar än yngre och 
myndiga ungdomar? 
 
16. Upplever du att det finns ett dilemma när du överväger att informera föräldrar utan 
ungdomens godkännande? 
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Bilaga 2 
 
Hej! 
 
Vi som utför denna studie heter Caroline och Isabelle och vi gör för närvarande vår c-uppsats 
på Socialhögskolan i Stockholm. Syftet med vår studie är att undersöka hur barnmorskor 
förhåller sig till det tänkbara etiska dilemmat mellan vårdnadshavares rätt till insyn i de 
uppgifter ungdomar mellan 15-17 år lämnat på ungdomsmottagningen, kontra ungdomarnas 
rätt till integritet. Med tänkbart etiska dilemma avser vi de svårigheter som eventuellt kan 
uppstå i övervägandet av att delge vårdnadshavare information angående dennes ungdom eller 
ej. Vi är intresserade av er berättelse och era tankar då det är er yrkesspecifika kompetens som 
möjliggör att vi kan besvara våra frågeställningar. 
 
I detta brev vill vi säkerställa att vi får ert samtycke; att vi får intervjua er och använda oss av 
er berättelse. Vi garanterar er konfidentialitet, det vill säga att det som ni säger varken kan 
kopplas till er som person eller till er arbetsplats. Vi kommer att använda pseudonymer vid 
användandet av citat i rapporten. Vi kommer att intervjua sex barnmorskor från skilda 
ungdomsmottagningar i Stockholms län, men vilka mottagningar vi besökt i länet kommer ej 
att nämnas i arbetet. Uppsatsen kommer att publiceras på webportalen DiVA i juni 2010, 
vilket är en sida för forskning. I samband med detta kommer vi även att maila er ett exemplar 
av arbetet. 
 
Under intervjun kommer vi att använda oss av diktafon. Detta för att analysen ska bli så 
korrekt som möjligt. Analysen kommer att utgå från transkriberingen av samtalet och både 
transkriberingen och den digitala upptagningen kommer att förstöras efter det att rapporten är 
färdigställd. 
 
Vår förhoppning med denna studie är att kunna öka förståelsen kring de olika aspekter som 
måste beaktas vid en sekretessprövning. 
 
Utan er skulle denna rapport inte kunna genomföras. Tack för er medverkan! 
 
 
Härmed ger jag mitt skriftliga samtycke: 
 
Namnteckning:  _____________________________________________________ 
 
Datum:               _____________________________________________________ 
 
 
Om ni har några frågor eller vill kontakta oss är ni välkomna att ringa eller maila! 
 
Caroline Landberg    Isabelle Bodin 
mailadress@hotmail.com        mailadress@live.se 
Mobilnummer   Mobilnummer 
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