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Sammanfattning 
Följande uppsats handlar om studie- och yrkesvägledares inställning till troende, främst 
muslimska klienter och hur deras förförståelse av religion i allmänhet och islam i 
synnerhet, påverkar deras arbete med dessa klienter. Den behandlar också hur de ser på 
religionsfrihet, frihet till frihet från religion. Den genomförda enkätundersökningen 
visar att vägledarnas professionalitet gör dem väl förberedda på att arbeta med troende 
klienter. Med få undantag uppvisar vägledarna en vilja till tolerans och öppenhet, även 
när deras egen livsåskådning är helt annan än klientens. De flesta vägledarna har en 
positiv syn på religionsfrihet, alltså att det innebär frihet att ha den religion man vill ha.  
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Navigating the fairway of faith 

How some career counsellors view their religious clients 

Abstract 
The subject of this paper is how some Swedish career counsellors view their religious, 
mainly Moslem, clients and whether their preconceived ideas influence their work as 
counsellors. Sweden is today a multicultural and multireligious society with people of 
almost all cultures and faiths and not, as it used to be, a culturally and religiously 
homogenous country. Another topic is how counsellors regard religious freedom, 
freedom to exercise religion or freedom from religion. The conclusions are that these 
career counsellors have a professional attitude to their religious clients, with a few 
exceptions, and manage to maintain an open attitude, regardless of their own view of 
life.  
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Inledning 
Dagens Sverige är ett land med många olika kulturer och religioner. Det lutherska 
enhetssamhälle som en gång var idealet finns inte mer. Mångkultur eller kulturpluralism är 
ett fortfarande relativt nytt fenomen men det är en utveckling som inte sannolikt kommer 
att stoppas. Det mångfacetterade är här för att stanna. Studie- och yrkesvägledare möter 
därför i sitt dagliga arbete människor av många olika slag. Det är människor av olika etnisk 
och religiös bakgrund som nu ska orientera sig på en för dem ny och obekant studie- och 
arbetsmarknad. Där behöver de hjälp från studie- och yrkesvägledare, kanske mer hjälp än 
de som är födda och uppväxta i Sverige och som känner till hur det fungerar här. I 
vägledarnas professionalitet ingår att kunna bemöta alla klienter, oavsett vilka de är, med 
respekt och tolerans. Klienten är i centrum för vägledarens arbete och vägledarens egna 
preferenser ska inte märkas. Men, som sagt, enhetssamhället är borta, mångfalden ökar och 
det visar sig på vägledarnas kontor. Ett allt större inslag i gatubilden är människor som 
genom klädsel eller annat visar vilken religiös tillhörighet de har. Det kan vara 
provocerande för en sekulariserad svensk som är van vid att sådant är privat och inte ska 
skyltas offentligt. Hur reagerar vägledare på dessa troende människor när de kliver in på 
deras kontor? Hur ser de på religionsfrihet? Dessa intressanta frågor kommer att behandlas 
i följande uppsats. 

Val av problemområde 
 
 
I skrivande stund pågår en debatt i Sverige om religionens vara eller inte vara i det 
offentliga rummet1. Vilken plats ska religionen få ta? Ska den överhuvudtaget tolereras? 
Scandic tar bort Bibeln från hotellrummen och placerar den, med andra religioners skrifter, 
i speciella bibliotek i lobbyn. Detta efter att en (observera, en!) medlem i Humanisterna2 
protesterat mot att det låg en Bibel i byrålådan i hans hotellrum. Kristna hotar med bojkott i 
protest. Bojkotthotet har uppenbarligen effekt, för 3 maj meddelar Scandic att Biblarna blir 
kvar på hotellrummen och att utbudet av religiös litteratur ska breddas med Koranen och 
den judiska Tanach. Åsikter av olika slag om religionens vara eller inte vara framförs på 
insändarsidor och bloggar på Internet. Det är en spännande debatt att följa men huruvida 
den får några konsekvenser på det allmänna, som Scandic-debatten, återstår att se. Den som 
trodde att i det som brukar kallas världens mest sekulariserade land inte finns något intresse 
för religiösa frågor har uppenbarligen fel. Frågor om religion är dock av allt att döma 
känsliga och svensken verkar inte vara riktigt bekväm med diskussionen. ”Är religion det 
nya farliga? Att prata om religion i Sverige är mycket svårare än att prata om sex, våld och 
övergrepp” (Bylén, 2007). Bylén beskriver i Situation Sthlm sångerskan Irma Schultz 
Keller som modig som vågar ge ut en CD med psalmer. Är det mod som krävs för att öppet 
visa att man är troende i Sverige? Hur står det då till med toleransen mot de oliktänkande? 
Och hur står det till med de troende i landet? Hur ser deras vardag ut? Möts de av förståelse 
för sin tro? Det finns tusen och en frågor att ställa sig när det gäller religionens plats i det 

                                                 
1 Se bland annat Svenska Dagbladet april 2007 under rubriken Brännpunkt 
2 För Humanisternas syn på religion mm se http://www.humanisterna.se/ 
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svenska samhället och alla kommer inte att kunna besvaras inom ramen för denna uppsats. 
Karlsson & Svanberg (1997) skriver:  

 
I de fall omgivningen berörs handlar det till syvende och sist ändå om att visa tolerans, försök till 
inlevelse och kanske framför allt att våga fråga. För den troende är religion knappast ett minerat 
område som det inte går att samtala om. Tvärtom förefaller en sekulär omgivning vara den som 
känner sig mest besvärad av uttryck för religiositet. Samtidigt måste toleransen givetvis vara 
reciprok. Den troende måste också acceptera att samhället där han eller hon bor är sekulariserat 
(s.25). 

 
Det krävs inte mycket letande för att hitta troende människor även i Sverige. Vissa syns 
mer än andra. Många av de hundratusentals muslimer som finns i Sverige syns genom sin 
klädsel, kristna utmärker sig genom de kors de bär runt halsen, sikher syns genom de 
turbaner de bär. Kyrkorna och andra religiösa lokaler är måhända inte direkt fulla, med 
några undantag3, men religion berör hundratusentals svenskars4 liv dagligen.  

 

Som studie- och yrkesvägledare möter man människor av alla de slag. Genom samtalet som 
är studie- och yrkesvägledarens främsta arbetsredskap kommer vägledaren i intim kontakt 
med andra människors föreställningsvärldar (jfr Peavy, 2000). Den livsåskådning en klient 
har påverkar hans/hennes sätt att fatta beslut och att se på vad som är viktigt och rätt. En 
religion är i allmänhet inte något man ägnar en stund åt på fredag, lördag eller söndag, 
vilket helgdag man nu har. Tar man sin tro på allvar är den något som påverkar vardagen 
och även ibland utseendet. Hur tänker svenska vägledare när de möter troende klienter? 
Bland annat det vill jag undersöka i följande C-uppsats.  

Förförståelse 
Att bemötas med respekt är ett grundläggande mänskligt behov. Genom sociala möten 
konstruerar vi vår verklighet och utvecklas som människor. I dagens Sverige, som är ett 
mångkulturellt, eller kulturpluralistiskt samhälle, möts människor från olika kulturer. Olika 
sätt att tänka och se på världen stöts och blöts mot varandra. Tolerans är i sammanhanget 
ett viktigt ord. Det talas mycket om tolerans för minoriteters behov. I skrivande stund 
diskuteras om homosexuella ska få gifta sig i kyrkan eller adoptera barn på samma villkor 
som heterosexuella. Minoriteters rättigheter ska garanteras, något de flesta verkar hålla med 
om. När det gäller troende människors rättigheter tycks dock situationen delvis vara en 
annan. Religionsfrihet är en lagstadgad rättighet men en rättighet omgärdad av 
begränsningar. Till exempel får judar och muslimer inte slakta djur efter sina religiösa 
föreskrifter. Där går djurskyddslagstiftningen före. Den attityd man som troende bemöts av 
är ofta intolerant, enligt egen erfarenhet. Om någon argumenterar för sin åsikt utifrån 
religiösa aspekter tas åsikten inte på allvar. Man blir förlöjligad och hånad för att man ’inte 
tänker själv’. Vissa människor visar genom klädsel sin tro och deras svårigheter i 
vardagslivet är många. Den 26 april 2007 publicerade Aftonbladet en artikel (Narvehed, 

                                                 
3 Besök t.ex. Sta Eugenia katolska kyrka i Kungsträdgården en vanlig söndagsförmiddag. Där är det 
fullsatt. 
4 Med ’svenskar’ menar jag här alla som bor i Sverige. I övrigt använder jag begreppet för att beteckna 
etniska svenskar.  
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2007)5 om en kvinna i niqab, ansiktstäckande slöja, som inte fick åka med stadsbussen i 
Malmö. Chauffören förklaring var att en person med niqab inte kan identifieras. Hur ofta 
behöver man identifiera sig på stadsbussen? Sådan ser situationen ut för många. 
Inställningen till troende personer är ofta njugg.  

I det offentliga finns lagar som garanterar lika behandling. Inför lagen är alla lika men det 
är en allmänt etablerad sanning att människor i Sverige drabbas av diskriminering och 
rasism. Det är svårare för invandrare att få arbete, speciellt om de kommer från ett land 
långt ifrån Sverige. Afrikaner och personer från Mellanöstern och Latinamerika har särskilt 
svårt.  

I vägledarens arbete ingår att behandla alla med respekt och främja rättvisa och 
likabehandling. Även vägledare är dock människor med allt det innebär av mänskliga 
svagheter. Hur ser vägledare på sina troende klienter? Lyckas de hålla ett professionellt 
avstånd till sina eventuella fördomar? Hur tänker de? 

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka några vägledares inställning till troende klienter. 

Definition av begrepp 
 
Religion definieras här som tro på en högre makt, framförallt tro en personlig gud6. 
Exempel på religioner är kristendom, islam och judendom. En del religioner tror på flera 
olika gudar, exempelvis hinduismen. Buddhism räknas som en religion även om den inte 
innebär tro på någon personlig gud. Här räknas även privatreligiösa företeelser (t.ex. New 
Age) in i begreppet religion.  

En religiös person och en troende person är en person som tror på någon religion. Tron tar 
i allmänhet sig uttryck i personens vardag genom olika åsikter, riter, beteenden eller 
utseende.  

Sekulariserad betyder att religion betyder allt mindre för allt fler människor och inom allt 
fler samhällsområden, enlig Magnus Hagevis definition (2005). 

Sekulär definieras enligt Norstedts svenska ordbok (1990) ”som avser det världsliga till 
skillnad från det andliga”. En sekulär stat är enligt använd definition en stat som bygger på 
civila principer, ej religiösa. I den betydelsen är till exempel den katolska kyrkan anhängare 
till en sekulär stat, alltså en stat med åtskillnad mellan stat och kyrka7.  

Sakralisering innebär att religion betyder allt mer för allt fler människor (Hagevi, 2005) 

 

                                                 
5 URL http://www.aftonbladet.se/vss/malmo/story/0,2789,1055038,00.html chauffören blev senare 
avskedad. 
6 Ordet gud skrivs i det följande omväxlande med litet eller stort g. Litet när det rör en gudomlighet 
vilken som helst, med stort G då det rör de kristnas eller muslimernas Gud som de troende har ett 
personligt förhållande till. 
7 Se till exempel Bischofberger & Zaremba, Arbete före kapital, den katolska kyrkans sociallära, 1985  
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Med agnostiker menas här en person som menar att man inte kan veta något säkert om 
Guds existens.  

 

Med ateist menas här en person som förnekar möjligheten att någon gudomlighet existerar. 

Bakgrund 
Bakgrundskapitlet är uppdelat i olika stycken. Det första är ett stycke om den teoretiska 
utgångspunkten för föreliggande C-uppsats, Vance Peavys tankar om konstruktivistisk 
vägledning. Sedan följer ett kapitel om religionsfrihet, historiskt och i lagstiftning. Därpå 
följer ett stycke om debatten om religionens plats i samhället, varefter ett kapitel om islam i 
tro och debatt följer. Bakgrundskapitlet avslutas med några tankar om studie- och 
yrkesvägledning. 

 

Forskningsanknytning 
Frågan hur vägledare ser på sina troende klienter har mig veterligt inte undersökts tidigare. 
En uppsats om troende vägledare av Antonio Parras ska enligt uppgift finnas men jag har 
inte lyckats finna den. Forskning om olika aspekter av religion finns det dock gott om. Jag 
har använt mig av Magnus Hagevis (red) bok om Religion och politik, Jan Hjärpes bok om 
Islams värld. På Internet har jag funnit Serine Haghverdians D-uppsats om Muslimska 
flickors röster om slöjan och Katarina Högfeldts rapport där hon intervjuar troende 
muslimer i Göteborg, Bland sjalar och skägg. Där har jag även funnit Christian Anderssons 
D-uppsats i rättsvetenskap, Hets mot folkgrupp kontra yttrande- och religionsfrihet som 
behandlar fallet Åke Green. Dessa är blott ett axplock av vad som finns att tillgå. 
 
Som teoretisk utgångspunkt för uppsatsen använder jag Vance Peavys tankar om 
konstruktivistisk vägledning, hämtade ur hans bok Konstruktivistisk vägledning. Teori och 
metod (2000). Det är, anser jag, en fruktbar metod som även kan användas utanför 
vägledningskretsar som ett sätt att bemöta människor med respekt. Konstruktivistisk 
vägledning utgår från sju principer (ibid. s. 44-45): 

• Vi lever i ett universum av många verkligheter. 

• Vår mänskliga tillvaro konstrueras socialt. 

• Språket är människans medium och det förser oss med verktyg för att konstruera 
och rekonstruera otaliga personliga och sociala verkligheter. 

• Personlig mening, handling och interaktion i en människas aktuella livsupplevelse 
och sociala tillvaro står primärt i fokus under vägledningsarbetet.  

• Det metafysiska jagbegreppet är ett centralt element som används för att organisera 
den konstruktivistiska vägledningen.  

• Människor uppfattar och handlar alltid i en kontext som utgörs av andra människor 
och av den omgivande miljön. 
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• Kulturer är modeller för hur man ska leva. 

 

Peavy säger att vägledning är en process som ska hjälpa medlemmar av en kultur att välja, 
konstruera och navigera längs kulturens farleder och även att lära sig att hantera 
övergången från en kultur8 till en annan. Inom kulturen finns också olika vägar att följa. 
Den konstruktivistiska modellen ger inte en tydlig metod att använda utan uppmuntrar 
kreativitet och respekt för andras tankar för att lösa problem. Det är alltid den sökande som 
är expert på sitt eget liv. Grundtanken att det finns flera verkligheter och att människor 
konstruerar sin tillvaro gör vägledaren inställd på att varje klient är både lik och olik alla 
andra. Människor styrs av den kultur de vuxit upp i men samtidigt formar de den genom de 
olika val de gör i livet. Kultur är alltså något levande och dynamiskt.  

 

En av de viktigaste beståndsdelarna i konstruktivistisk vägledning är att vägledaren ska ’gå 
in i den sökandes levnadsrum’. Vad innebär då det? Det innebär att närma sig en annan 
med människa med en respektfull känsla av nyfikenhet och se honom eller henne för det 
han eller hon är, inte det jag genom mina fördomar tror. Det är att transcendera sina 
begränsningar och se förbi ytan till det som är en människas djupaste kärna, det som en 
person är. Det är djupaste respekt för en annan människas integritet. Den jag har framför 
mig är inte till för min skull utan för sin egen. I vägledningssituationen innebär det att 
vägledaren är den lyssnande, den som utgår från en icke-vetande position och låter sig föras 
in i den sökandes liv genom samtalet. 

Religionsfrihet 
Sverige var under flera hundra år en stat genomsyrad av religionen. Från 1540-talet fram 
till år 2000 var kyrkan i Sverige en ren statskyrka. Efter reformationen var kyrkan på väg 
att bli självständig gentemot staten men reformatorn Olaus Petris kritik av ”det världsliga 
regementet” ledde till åtgärder från Gustav Vasa att stärka statens makt över kyrkan (Behre 
m.fl. 1992). Kyrkans uppgift blev att tillgodose statens intressen och inskärpa lydnad mot 
överheten. Den så kallade Hustavlan, som bifogades Luthers lilla katekes i Psalmboken9, 
uppdelade mänskligheten i tre stånd med avgränsade uppgifter och en hierarkisk syn på 
lydnad. Barn lyder föräldrar, kvinnan lyder mannen, tjänstefolket lyder husbonde och 
matmor, alla lyder prästen som lyder kungen som får sin auktoritet från Gud själv 
(Hustavlan, 1695 års psalmbok). Olydnad mot kungen var sålunda ett brott även mot Gud 
och alla brott mot lydnaden bestraffades (Behre m.fl.1992). Religionsfrihet var obefintlig 
och alla var tvungna att tillhöra den lutherska kyrkan. Prästens uppgift var att förkunna och 
lära och gudstjänstens fokus låg på predikan (ibid.). Sverige var på den här tiden en 
stormakt med en mångkulturell befolkning och den lutherska religionen blev det 
sammanhållande kittet. Man menade att religionen var nödvändig för att hålla samman 
samhället (Alwall i Hultman, 1994, Hagevi 2005). På 1700-talet kom de första 
                                                 
8 Kultur är inte enbart ett lands eller folks kultur. Olika subgrupper har ofta egna kulturer, t.ex. 
antiglobalisationsrörelsen, människor som spelar bridge eller nynazister. 
9 Psalmboken var för övrigt i stort sett den enda bok människor ägde på den tiden. Man kan då lätt 
föreställa sig vilket inflytande dess tankevärld haft på svenska folket.  
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religionsfrihetslagarna men det gällde endast vissa utländska trosbekännare, först 
reformerta och anglikaner, senare katoliker och judar, och var starkt begränsade (Behre 
m.fl.1992, Hagevi, 2005). Bland annat skulle deras barn undervisas i den lutherska läran 
(Alwall i Hultman, 1994). De främmande trosbekännare som fanns i Sverige då var 
kvalificerade arbetare som behövdes i den begynnande svenska industrin och det var därför 
de gavs en viss religionsfrihet (Hagevi, 2005). Svenskar som lämnade den lutherska kyrkan 
blev landförvisade. Så sent som 1858 blev sex svenska kvinnor landsförvisade för att de 
blivit katoliker (Werner, 1996) trots att Sverige då hade en katolsk drottning10. År 1860 
fick svenskar rätt att lämna Svenska kyrkan men bara för att övergå till vissa, av staten 
godkänd, samfund (ibid.). Inte förrän 1952 kom religionsfrihet att gälla alla i Sverige11 i 
den betydelsen att man fick lämna Svenska kyrkan utan att övergå till något annat samfund 
(Alwall i Hultman, 1994). I lagen fastslås att ”envar äger rätt att fritt utöva sin religion, 
såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse” 
(Religionsfrihetslag 1951:680)12. Ända fram till 1952 var sålunda medlemskap i Svenska 
kyrkan eller annat godkänt samfund obligatoriskt för svenska medborgare. 
Religionsfriheten var fram till dess större för utländska medborgare boende i Sverige än för 
svenskar. Fortfarande var dock Svenska kyrkan en statskyrka med vad det innebär av 
relationer till staten. År 2000 skildes kyrkan från staten och är nu ett självständigt 
trossamfund, dock med en separat lag för Svenska kyrkan som stipulerar att den ska vara 
en evangelisk-luthersk folkkyrka med rikstäckande verksamhet (Lag om Svenska 
kyrkan13).   
Enligt FN:s deklaration om mänskliga rätigheter, Europakonventionen och 
Regeringsformen har människor en garanterad rätt till religionsfrihet14. Denna rätt är dock 
inte absolut i det att den begränsas av andra lagar. I religionens namn kan en religions 
utövare inte göra vad som helst. Till exempel får muslimer och judar inte slakta djur i 
Sverige på det sätt som deras religioner påbjuder. Där går djurskyddslagstiftningen före 
religionsfriheten.15 Vad står det då i religionsfrihetslagstiftningen? Religionsfriheten 
garanteras i Regeringsformen som ingår i Sveriges grundlag. I Regeringsformens 2 kapitel 
1 §  står om religionsfrihet att det innebär ”frihet att ensam eller tillsammans med andra 
utöva sin religion”. I 2 § står att varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad att ge 
till känna sin åskådning i religiöst hänseende. Ingen kan heller tvingas att vara med i ett 
trossamfund. I 12 § står följande om begränsningar av rättigheterna:  

 
Begränsning som avses i första stycket får göras endast för att tillgodose ändamål som är 
godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt 
med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och ej heller sträcka sig så långt att den utgör 
ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsning får ej 
göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning.  

 
 
                                                 
10 Josefina, drottning 1844-1859 
11 För en person är dock religionsfriheten begränsad. Rikets monark måste enligt Successionsordningen, 
som är en grundlag, tillhöra Svenska kyrkan.  
12 Lagtexten kan finnas på URL http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19510680.HTM  
13 http://www.svenskakyrkan.se/km_2_97/km/skriv/helaskr9.htm 
14 För länkar till de olika texterna, se  följande sida: 
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=19&module_instance=3&action=pod_show 
15 För diskussion om religiös slakt, så kallad skäktning, se bland annat Karlsson & Svanberg (1997) 
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Vidare fastställer 13 § följande:  

 
Vid bedömandet av vilka begränsningar som får ske med stöd av första stycket skall särskilt 
beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, 
vetenskapliga och kulturella angelägenheter. 

 
Ibland sägs gälla att Sverige har en ’negativ religionsfrihet’ såsom den tolkas, alltså att det 
som dominerar är tanken att religionsfrihet är frihet från religion. En statlig utredning 1968, 
ledd av Alva Myrdal, kom fram till att staten ska vara ’positivt neutral’ till de olika 
samfunden. ”Det blev dock den negativa, neutrala uttolkningen av religionsfriheten, det vill 
säga friheten från religion, som dominerade beredningens arbete” (Karlsson & Svanberg, 
1997, s. 16). Karlsson & Svanberg skriver vidare:  

 
Det har sagts att religionsfriheten i Sverige är generös så länge som inte utövandet syns i det 
offentliga livet. I det sekulariserade samhället är religionen förpassad till hemmets sfär. Att alltför 
tydligt synliggöra sin religiositet kan därför uppfattas som provocerande av omgivningen (… )Den 
fasta övertygelsen som vissa troende manifesterar i sina klädedräkter kan på motsvarande sätt 
väcka blandade känslor hos människor omkring dem (s. 25). 

 

Religion kontra ett sekulariserat samhälle 
 
Sverige påstås vara världens mest sekulariserade land och jämfört med andra länders 
befolkningar är svenskarnas förhållande till religion svalt (Integrationsverket, 2005b). Vad 
betyder då ordet sekulariserad och hur står det i förhållande till ordet sekulär? I Norstedts 
svenska ordbok (1990, s. 852) anges betydelsen ”göra mer världslig” för sekularisera samt 
”som avser det världsliga till skillnad från det andliga” för sekulär. Orden används ibland 
som synonymer16 men i själva verket är det skillnad mellan en ’sekulär stat’ och en 
’sekulariserad’. En sekulär stat är en stat med åtskillnad mellan stat och kyrka, där civila 
principer om rättigheter och skyldigheter styr utvecklingen och där kyrka och stat har 
separata ansvarsområden. I en sekulär stat kan religionen betyda mycket eller lite för den 
enskilda individen. Sekulariserad innebär att religionen inte får några synliga konsekvenser 
i vardagslivet och inte påverkar människors tänkande eller handlande, kort sagt att 
religionen är marginaliserad (jfr Karlsson & Svanberg, 1997). I den här betydelsen kan det 
sägas att Sverige är ett nyligen blivet sekulärt samhälle, detta med tanke på att kyrkan 
skildes från staten för bara några år sedan. Sekulariseringen av svensken kan sägas ha 
pågått längre, åtminstone under 1900-talet, där till exempel skolan förändrats till en 
konfessionsfri skola och kristendomsundervisning blivit till neutral religionsundervisning 
(Olivestam i Hultman, 1994).  

Enligt forskaren Magnus Hagevi sker inte enbart en sekulariseringsprocess i Sverige utan 
även en sakralisering. Sakralisering innebär att religionen ökar i betydelse. ’Frälsning’ är 
ett begrepp som är religiöst till sin karaktär. I en undersökning som Hagevi refererar till 
visas att för den yngre generationen ökar betydelsen av frälsning vilket kan tyda på en 
sakralisering i den generationen, som ju är den första som vuxit upp i ett sekulariserat 
samhälle. Utvecklingen går alltså inte entydigt i en riktning. Hagevi skriver (2005, s 220): 

                                                 
16 Se till exempel Lennart Berntsons artikel i Svenska Dagbladets nätupplaga, 051229, URL 
http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_11417988.asp 
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Under antagandet att den religiösa efterfrågan är konstant är det även möjligt att värdet av de 
religiösa värdena ökar när utbudet av religion minskar. Detta skulle till exempel förklara att frälsning 
uppfattas som allt viktigare i de generationer som vuxit upp i det sekulariserade svenska samhället.  

Kulturpluralism 
Kultur har tagit rasens plats som indelningsprincip mellan olika folk (Utredningen om 
strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet, 2005). I 
kulturbegreppet ingår ibland även religionen. Det finns olika sätt att se på kultur. Ur ett 
kulturrelativistiskt perspektiv ses kulturer som statiska och homogena. Kulturrelativistiskt 
resonemang kan användas för att hävda att kulturer är olika och oförenliga. Här talas om 
krockar mellan kulturer eller religioner som orsak till konflikter. Ur ett kulturpluralistiskt 
perspektiv däremot ses kulturer som likvärdiga och med möjlighet att existera sida vid sida. 
En metafor som kan användas i ett kulturpluralistiskt perspektiv är salladsskålen. I en 
salladsskål utgör varje grönsak en del i salladen men det är helheten som utgör salladen 
(Roth, 1996). I ett kulturpluralistiskt samhälle utgör varje kultur en viktig del i samhällets 
helhet. 

Debatten om religionens plats i det svenska samhället 
Vilken plats har då religionen i det svenska samhället? Därom tviste de lärde. I skrivande 
stund (våren 2007) pågår en debatt i bland annat Svenska Dagbladet (SvD) om religion, 
främst kristendom17. Tidigare var där en debatt om ateism.18 En del menar att religion är 
skadlig och borde mer eller mindre förbjudas, andra att den är en omistlig del av 
samhällslivet. Debatten böljar fram och tillbaka och är stundom hätsk och onyanserad. Den 
visar med all önskvärd tydlighet att Sverige inte är så sekulariserat att intresset för 
fenomenet religion är dött. Medverkar i debatten gör bland andra kulturvetaren Bitte 
Assarmo å en sidan som hävdar att kristendomen förringas i Sverige till förmån för andra 
religioner (Svenska Dagbladet, 070405)19 och förre ministern Morgan Johansson, som 
engagerat sig i det han säger vara en av Sveriges snabbast växande folkrörelser, 
Humanisterna, och bland annat påstår att religioners attityd till kondomanvändning och 
abort är ”barbariskt” och ”grymt och omänskligt”(SvD, 070414)20   Att säga att Sverige är 
ett sekulariserat land ingår i det rådande paradigmet. Emellertid påstår filosofen Fredrika 
Spindler i en artikel i Svenska Dagbladet 3 januari 2007 (Carling)21 att Sverige är mer 
kristet än vi tror. Traditionerna, till exempel kring jul och bröllop, visar att svenskarna är 
”impregnerade av kristen teologi” och att detta omedvetna faktum behöver komma upp till 
diskussion. Hon menar också att även Humanisterna är präglade av ett kristet tänkande och 
att tro på vetenskapliga sanningar ”är lika religiöst som att bekänna sig till den kristna 
trosbekännelsen”. Spindler hävdar, tvärtemot Assarmo, att det finns en respekt för kristen 
tro som går före yttrandefriheten och ställs över lagen. Hon syftar härvidlag på pastor Åke 

                                                 
17 För dessa artiklar, gå till www.svd.se och sök på exempelvis kristofobi.  
18 Dessa artiklar hittas lättast genom att gå in på www.svd.se och söka på orden religion samt ateism. De 
publicerades mellan december 2006 och april 2007. 

19 Texten finns i Svd:s nätupplaga URLhttp://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_14987868.asp 

20 URL: http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_15099312.asp 
21 URL http://www.svd.se/dynamiskt/idag/did_14356293.asp 
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Green22 som friades från hets mot folkgrupp, med motiveringen att han talade utifrån 
Bibeln.23. Åsikter står mot åsikter i den här såväl som i andra debatter.   

Om Åke Green kan sägas stå i debattens ena extrem, ett Bibelbaserat sätt att se på världen, 
står Humanisterna på den andra. Humanisterna är en ateistisk organisation som verkar för 
ett helt sekulärt samhälle, baserat på vetenskap och förnuft. Genom sin hemsida och 
debattartiklar med mera vill de propagera för ett samhälle fritt från religiös vidskepelse24. 
Humanisterna deltar i debatten genom att påpeka det farliga i religionens påverkan på 
samhället, i det att religionen, enligt deras sätt att se, är emot förnuft och vetenskap.  

Den allmänna debatten om religion är för närvarande livlig men hur många är då troende i 
Sverige? Enligt Personuppgiftslagen25 är det inte tillåtet att registrera religiös tillhörighet, 
då det enligt 13 § anser vara ”känsliga personuppgifter”, varför man inte med säkerhet vet 
hur många kristna, muslimer med mera som finns i Sverige. Med kristna, muslimer med 
mera menas här de som är aktivt utövande, ej enbart de som är medlemmar. Medlemskap 
kan vara endast passivt och inte utgöra en indikation på tro. Som känsliga personuppgifter 
räknas även ras och etnicitet, politiska åsikter, facklig tillhörighet samt hälsa och sexualliv. 
Fortfarande är majoriteten av svenskar medlemmar i Svenska kyrkan, även om det inte 
säger något om graden av deras religiösa identifikation. En siffra som nämns i 
sammanhanget brukar vara att cirka 10 % av svenskarna är troende kristna (jfr Hagevi, 
2005) men huruvida den siffran stämmer är inte möjligt att verifiera. Tidningen Dagen lät 
United Minds genomföra en enkätundersökning där de frågade svenskar om deras 
inställning till kristen tro. Där säger sig en tredjedel vara kristna. 63% säger att kristen tro 
är att följa en moralisk inriktning medan 28% säger att det är att utveckla sin relation till 
Gud (Manfredh, 2007-03-2326), vilket eventuellt säger något om hur de ser på religiös 
identitet. Hur många muslimer som finns i Sverige finns olika siffror på. Den vanligaste 
siffran ligger på mellan 250 000 och 300 000. Hur många av dessa som är utövande 
muslimer är ej känt. (Integrationsverket, 2005a)  

Islam  
Islam är flitigt diskuterad i världen efter attackerna i USA 11 september 2001. Men vad är 
det som diskuteras? Är det en rättvisande bild av islam som ges eller är debatten ensidig? 
De ord som dyker upp brukar vara terrorism, slöja, kvinnlig omskärelse, hedersvåld med 
flera negativt laddade ord. Om detta är islam är det svårt att förstå varför det finns över en 
miljard muslimer i världen. Vad är då islam? 

 

                                                 
22 För mer om fallet Åke Green, se Andersson, Christian, Hets mot folkgrupp kontra yttrande- och 
religionsfrihet,  D-uppsats, vårterminen 2006, Örebro Universitet, Institutionen för beteende, social- och 
rättsvetenskap 
23 URL http://www.svd.se/dynamiskt/idag/did_14356293.asp 
24 För mer om Humanisternas syn, se deras hemsida URL http://www.humanisterna.se/ under rubriken 
Humanismens idéer. 
25 Personuppgiftslagens text finns att läsa på URL http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.HTM 
26 URL 
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?isArchive=False&ID=131714&searchWords=united_minds 
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Något om islams samhälls- och människosyn 
Att förklara islam är inte det lättaste: 
  

Islam har inte en given mening, inga klara gränser, ingen unik ’essens’ om vilken alla muslimer kan 
enas. Dess konkreta innebörd är föremål för ständiga förhandlingar , överenskommelser och 
konflikter. Benämningen ’islam’ visar upp en sådan omfattande mångfald av skiftande 
tolkningsmöjligheter hos olika individer och grupper  utspridda över jorden i tid och rum, att forskare 
som Aziz al-Azmeh menar att man istället för att tala om en islam bör tala om många ’islamer’ 
(Gardell, 2005, s. 9). 

 
Om nu det Mattias Gardell säger stämmer är det svårt, för att inte säga omöjligt att ge en 
korrekt bild av vad islam är. Vad många tycks vara överens om är islam är mer än en 
religion, den är ett sätt att leva som påverkar hela samhället, ej endast individen (Hjärpe, 
1990, Högfeldt, 2005, M’rad & Kopilovic, 2003). Islam har grundläggande inverkan på den 
utövandes vardag genom att regelbunden bön, fasta, allmosor med mera är religiöst 
påbjudna. Religionen påbjuder också speciell klädsel, även om det råder delade meningar 
om hur den ska se ut (ibid.). Hur mycket av kroppen som ska täckas är föremål för debatt. 
Även för männen finns bestämmelser om att delar av kroppen ska täckas, åtminstone under 
bönen (M’rad & Kopilovic, 2003). Enligt Islamguiden på Internet ska muslimer inte röra 
eller ens titta på en person av det motsatta könet, om det inte är ens man/fru eller en nära 
släkting, då det kan leda till omoral. ”Reglerna är samma för kvinnor som män; vi rör 
endast vid vår nära familj eller äkta make/maka. Att skaka hand över könsgränsen anses 
därför som ett intimt övertramp.”27  Genom att religionen reglerar vad som är halal (tillåtet) 
och vad som är haram (förbjudet) i det dagliga livet hänger hela livssituationen ihop med 
islam: mellanmänskliga relationer såväl inom familje- som affärslivet, klädsel, beteende 
med mera (Haghverdian, 2006, Hjärpe, 1990, Högfeldt, 2005, M’rad & Kopilovic, 2003). 
Religionen ger vägledning för snart sagt varje situation genom det som står i Koranen eller 
i haditherna, de texter som beskriver vad profeten Muhammed sade, gjorde samt godkände 
(M’rad & Kopilovic, 2003). Ytterligare vägledning fås genom så kallade fatwor, utlåtanden 
från religiösa ledare om vad som är förbjudet eller tillåtet (Hjärpe, 1990). Det finns också 
en religiöst motiverad lagstiftning, sharia, som används i en del muslimska länder. Hur 
texterna ska tolkas och vilken plats sharia ska ha i samhället råder dock delade meningar 
om inom islams olika riktningar 28.  

M’rad och Kopilovic skriver om vad muslimsk tro innebär: bland annat tron på en enda 
allsmäktig Gud och tron på heliga skrifter, som även inkluderar Moseböckerna, Davids 
psalmer (Psaltaren) och Evangelierna förutom Koranen. Enligt islam är Noa, Abraham,  
Moses och Jesus profeter. Muslimer tror även på något som på arabiska kallas al-qadar. 
Det innebär att man tror att allt som händer är Guds vilja. Gud har vetskap om allt som sker 
och allt som sker är förutbestämt. I al-qadar ingår också tron på människans fria vilja. 
”Dock är denna fria vilja begränsad till människans egen handlingssfär och kan inte gå 
emot Guds absoluta och oinskränkbara vilja.” (s. 41). Tron på Guds vilja leder inte 
muslimen till en uppgiven ödestro utan tvärtom leder den till handling, för ”(e)n människa 
bör således sträva till det yttersta för att uppnå positiva resultat i sitt liv och förverkliga sina 
livsmål (…)” (ibid., s. 42).   

 

                                                 
27 URL http://www.islamguiden.com/skakahand.shtml  2007-04-23  
28 För vidare utveckling om tolkning av Koranen se till exempel M’rad & Kopilovic, 2003,  s. 72-78. 
Om sharia, se Hjärpe, 1990. 
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Attityder till islam i den svenska debatten 
 
”Islam är på väg att prägla Sverige” påstår journalisten Magnus Karaveli i Dagens Nyheter 
26 november 2003 och varnar för en alltför tolerant inställning29. ”Islam hotar inte vårt 
Europa” hävdar Ian Buruma, holländsk kulturredaktör och författare i Svenska Dagbladet 
23 april 2007 och gör gällande att Europa, för sin egen skull, bör göra muslimerna 
delaktiga i samhället30. Debattartiklar, radioprogram och insändare om islam förekommer 
ofta och misstron mot muslimer växer (Integrationsverket 2005a). Integrationsverket 
genomför undersökningar om allmänhetens inställning till integration, mångfald och 
diskriminering. Integrationsbarometer 2004 visar att en majoritet av det svenska folket 
(66,4%) anser att islam inte är förenligt med grundläggande värderingar i det svenska 
samhället. 54,3 % anser att muslimer inte är som svenskar i allmänhet. 64,6% tycker att 
Sverige inte bör underlätta utövandet av den muslimska religionen i Sverige. 35,1% av 
allmänheten är emot att kvinnor bär slöja på gatan, mer än 50 % är emot slöja i skolan, på 
arbetsplatsen och som anställd i stat och kommun. Vid Göteborgs universitet genomför 
SOM-institutet (Samhälle, Opinion och Massmedia) årliga undersökningar om svenskars 
vanor och attityder inom politik och medier. Undersökningen som genomfördes hösten 
2004 publicerades under rubriken Lyckan kommer, lyckan går31 (Holmberg & Weibull) 
2005 och visar att 40 % av svenskarna tycker att invandrare fritt ska få utöva sin religion, 
vilket torde tyda på att 60% är emot total religionsfrihet för invandrare.    

Mer än 50 % av svenskarna är emot att kvinnor bär slöja i skolan, på arbetsplatsen och som 
anställd i stat och kommun. Vad säger då muslimer själva? Det finns även bland muslimer 
de som är motståndare till slöjan och ser den som ett uttryck för förtryck. Svenska 
Dagbladet skriver 2 januari 2007 om iranska Mahin Alipour som flytt från det religiösa 
förtrycket i Iran och som är tacksam att slippa bära slöja (Lagerblad, 2007-02-02)32. En del 
väljer dock slöjan frivilligt, ibland till och med trots motstånd från familjen. Serine 
Haghverdian har skrivit en D-uppsats i socialpsykologi våren 2006 vid Uppsala universitet 
om muslimska gymnasieflickors syn på slöjan. Hon har genomfört intervjuer med fyra 
muslimska flickor som bär slöja i en svensk gymnasieskola. Gemensamt för flickorna är att 
de valt slöjan själv, tre av dem vid nio-tioårsåldern, den fjärde först på gymnasiet. 
Flickorna som började med slöja tidigt berättar om motstånd från familj och omgivning 
men de drev igenom sin vilja att ha slöja. Slöjan är viktig för flickorna och det som de vill 
förmedla genom att bära slöja är att de är stolta över att vara muslimer. Den religiösa 
praktiken, bön, fasta med mera, är viktig för flickorna och de känner sig trygga i sin 
identitet som muslimer, även om de drabbas av en oförstående omgivnings fördomar som 
de anser beror på okunskap om islam. Den största fördomen om slöjan, upplever flickorna, 
handlar om att kvinnor med slöja skulle vara förtryckta, inte ha egen vilja och inte få 
bestämma över sitt eget liv. De erfar också att människor tycker synd om dem för att de bär 
slöja, till exempel genom att det är varmt på sommaren. De inser även att förutsättningarna 
på arbetsmarknaden kan vara sämre för dem på grund av att de bär slöja.  

                                                 
29 URL http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=207660 
30 URL http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_15200161.asp 
31 Texten finns tillgänglig på URL 
http://www.integrationsverket.se/upload/Publikationer/skrifter/intebaro2004.pdf 
32 Artikeln finns på URL  http://www.svd.se/dynamiskt/idag/did_14351888.asp 
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Studie- och yrkesvägledning 
Att navigera på utbildnings- och arbetsmarknaden är inte alltid lätt. I dag betonas gärna 
också att utbildning är en livslång process och det talas om det livslånga lärandet. Det har 
blivit allt ovanligare att en person behåller samma arbete hela livet utan människor kan 
byta karriär både en eller flera gånger. Det ställer stora krav på förmågan att välja och att 
fatta beslut. Här kommer studie- och yrkesvägledningen in. Det finns så många olika 
alternativ på dagens utbildnings- och arbetsmarknad att en person behöver hjälp att sortera 
ut vad som passar honom eller henne. Klienter kan också behöva hjälp med att se vad som 
är tänkbara alternativ för just dem när olika alternativ kan tyckas stängda för dem genom 
till exempel begränsningar som sätts upp av deras religiösa tro. Exempelvis kanske judar 
eller muslimer inte vill arbeta på en grisfarm eller en hindu inte tänka sig att slakta kor. 
Vissa kristna kan inte tänka sig att arbeta på en abortklinik. Vägledarens yrkesroll fyller 
således en viktig funktion genom att hjälpa klienter att ”navigera längs kulturens farleder” 
(Peavy, 2000). Vägledning kan innebära många olika saker och det finns otaliga metoder 
och teorier professionella vägledare kan använda sig av.33 Vance Peavy ger i boken 
Konstruktivistisk vägledning. Teori och metod (2000) olika bilder av vad vägledning är. En 
av dessa bilder handlar om att vägledning är en process i form av interpersonell 
kommunikation som ger omsorg, hopp, uppmuntran och klarhet. Han skriver: 

Omsorg innebär att man ser någonting som värdefullt, omfattar det med hängivenhet, tar sig an det 
och ger det näring. Att man bortom all sentimentalitet engagerar sig aktivt för att skapa bättre villkor 
för den andre, och anser att ingen förtjänar att leva isolerat. Att man är medveten om alla 
människors inbördes beroende och samhörighet  (s. 12). 

En annan av Peavys bilder handlar om vägledning som en generell livsplaneringsmetod. En 
persons liv utvecklas ständigt, samtidigt som det styrs av historien och förs framåt av 
föreställningar om tänkbara framtidsscenarier, skriver Peavy. Han fortsätter: ”Vägledning 
är med andra ord en allmängiltig metod som tar sikte på hela människan och inte låter sig 
brytas ned i beståndsdelar, t.ex. utbildning och personlig rådgivning” (s. 14). En människa 
påverkas av de kulturella omständigheter han eller hon växer upp i, men, som Peavy 
påpekar, finns det ”många vägar som en människa kan följa genom sin kulturs realitet” (s. 
44). Ytterligare en av Peavys bilder av vägledning är att det innebär kartläggning av 
tänkbara vägar genom det sociala landskapet, en verksamhet inte minst viktig för olika 
minoriteter vars möjlighet kan begränsas av fördomar och diskriminering (Haghverdian, 
2006).  

Goda vägledningssamtal 
 
Sveriges Vägledarföreningen34 är en intresseförening för vägledare som verkar för att 
stärka vägledningens roll. Vid ett möte i mars 2007 antogs en ny formulering av 
föreningens etiska regler35. Syftet med de etiska reglerna är att vara ett stöd för dem som 
arbetar med vägledning. Vägledarföreningen definierar vägledning som en processinriktad 

                                                 
33 För några av dessa teorier, se Brown m.fl. Career choice and development. (2002). 
34 För mer information om föreningens verksamhet, se deras hemsida, URL 
http://www.vagledarforeningen.org/ 
35 Se bilaga 1 
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verksamhet som har till syfte att underlätta för individer och grupper att välja utbildning, 
yrke eller karriär samt bidra till en bättre livsplanering. Enligt de etiska reglerna ska en 
vägledare respektera varje människas unika och lika värde, främja rättvisa och 
likabehandling och aktivt motverka all form av diskriminering. En vägledare bör också 
sträva efter god självkännedom och medvetenhet om egna attityder och värderingar 
gentemot individ och samhälle. Vägledare ska också anpassa vägledningsinsatserna efter 
den sökandes behov och bemöta individer med respekt och en strävan att etablera goda 
relationer.   

Goda relationer utvecklas i samtalet som är en studie- och yrkesvägledares viktigaste 
redskap. Genom samtalet kan vägledaren, som Peavy (2000) säger, gå in i den 
vägledningssökandes levnadsrum. Peavy skriver: 

 
Levnadsrummet  är ett slags övergripande mall, med vars hjälp vi människor uppfattar och tolkar 
världen, oss själva och vårt förhållande till andra. Mallen tjänstgör också som ett slags kulturell 
kompass och visar vägen för vårt agerande. Den konstrueras med hjälp av vår livserfarenhet och 
våra upplevelser, och består av de idéer, fördomar, föreställningar, trosuppfattningar, värderingar, 
vanor och inlärda beteenden som vi använder för att navigera i vår sociala tillvaro (s. 69). 

 

Att gå in i den sökandes levnadsrum är att försöka sätta sig in i hur en annan människa 
tänker och vad som får honom eller henne att fungera i vardagen. Genom öppna och 
förutsättningslösa samtal kan vägledaren försöka förstå klientens syn. För att samtalet ska 
fylla sin funktion i vägledningen kan vägledaren anta en holistisk syn som inkluderar alla 
en individs förutsättningar, däribland intressen, värderingar och begåvningar (jfr Dresch & 
Lovén, 2003). 

Forskningsfrågor 
Vilken inställning har några svenska studie- och yrkesvägledare till troende klienter?  Hur 
påverkar förförståelse eller fördomar deras inställning till religiösa, företrädesvis 
muslimska, klienter? Vad innebär religionsfrihet för vägledare, frihet till eller frihet från 
religion?  
 

Avgränsningar 
 
I uppsatsarbetet har jag varit tvungen att avgränsa mitt val av studieområde. På grund av 
begränsad tid och utrymme har jag inte kunnat studera alla inlägg i debatten om religionens 
plats i dagens samhälle. Jag har ej heller kunnat skicka enkäten till så många vägledare som 
jag velat. Därigenom är jag medveten om att antalet besvarade enkäter inte är tillräckligt 
för att vara statistiskt säkerställt, varpå man får vara något försiktig med att dra några 
generella slutsatser om alla vägledare. Jag har ej heller hunnit studerat islam tillräckligt för 
att kunna med säkerhet säga vad det är som utgör kärnan i islam. Det utomstående ser och 
det de troende upplever som kärnan i tron är ofta inte samma sak. Min förståelse av islam 
grundar sig på läsning och inte på egna erfarenheter.  
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Kunskapssyn 
Enligt Svenska Vägledarföreningens etiska regler36 ska vägledarens bemötande av en klient 
utgå från Förenta Nationernas deklaration om mänskliga rättigheter. Där stipuleras att 
envar har rätt till bland annat tanke- samvets- och religionsfrihet. Artikel 1 i stadgan slår 
fast: ” Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med 
förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.” Här 
hämtas grunden till den kunskaps- och människosyn denna uppsats vilar på. Alla 
människors lika värde är en grundläggande värdering i mitt sätt att se på människor. Även 
om människor har lika värde har de delvis olika behov och dessa behov bör bemötas utifrån 
individens förutsättningar. Religionsfrihet är en av dessa mänskliga rättigheter. Att bemötas 
med respekt för ens individuella särart är mycket viktigt för en god personlig utveckling. 
Därför anser jag att vägledare bör behandla sina klienter med en öppen, tolerant och 
positivt nyfiken attityd. Vance Peavys teori om konstruktivistisk vägledning kommer 
mycket nära mitt ideal om en god vägledning och ett gott bemötande. 

Hypotes 
 
Min hypotes är att eftersom de flesta svenskar verkar ha en negativ syn på organiserad 
religion och på människor med en uttalad religiös uppfattning, har de flesta svenska 
vägledare det också. 

Metod 

Undersökningsstrategi 
För att undersöka några vägledares syn på deras troende klienter har jag genomfört en 
enkätundersökning 

Metoder och tekniker 
I föreliggande uppsats har jag valt att använda mig av både kvalitativ och kvantitativ metod 
då en metod inte räckt för att analysera enkätundersökningen som består både av 
kryssfrågor och skriftliga kommentarer. Med tanke på att frågor om religion och 
livsåskådning kan anses känsliga av vissa valde jag att genomföra en enkät i stället för att 
göra en eller flera intervjuer. Genom möjligheten att (frivilligt) kommentera frågorna kom 
respondenternas tankar i dagen och dessa har jag analyserat för att se bakomliggande 
tendenser. Enkätfrågorna bifogas som bilaga 2.   

                                                 
36 Se bilaga 1 
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Genomförande 
Efter att ha bestämt syfte och forskningsfrågor och börjat leta skriftligt material, 
formulerade jag enkätfrågor utifrån det jag ville studera. Efter granskning av handledare 
skickades enkäten med post till 24 yrkesverksamma vägledare. Frankerat svarskuvert 
inkluderades, likaså ett brev med instruktioner och min e-postadress för eventuella frågor. 
Inga frågor kom.  

Urvalsgrupp och urvalsförfarande 
En stor undersökning är svår att genomföra på den här nivån, det vill säga C-uppsats. 
Därför begränsade jag mitt urval av respondenter till 24 stycken. Enkäten skickades till 24 
yrkesverksamma vägledare i en något större och några små mellansvenska städer. På de 
mindre orterna skickades enkäten till samtliga yrkesverksamma vägledare, i den något 
större staden till vägledare verksamma inom vuxenutbildning. Jag valde att skicka enkäten 
till vägledare inom olika skolformer för att se hur vägledare inom de olika sektorerna 
tänker, även om det inte finns med i uppsatsen. Namn och adress till samtliga vägledare 
hittade jag på kommunernas hemsidor eller genom att ringa till respektive kommuns växel.   

Datainsamling 
Datainsamling har skett genom bearbetning av besvarade enkäter, 14 till antalet37. 

Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten i det empiriska materialet kan antas vara gott då syftet med uppsatsen är 
att se hur yrkesverksamma vägledare tänker om sina troende klienter och det är just 
yrkesverksamma vägledare som besvarat frågorna.  

Etiska ställningstaganden 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets etiska regler38 ställer upp fyra 
huvudkrav för forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Enligt regel 1 ska forskaren informera uppgiftslämnare om deras roll i 
undersökningen. Det har här skett genom ett brev som inkluderades med enkäten. I bilaga 3 
bifogas brevet till respondenterna39. I brevet framgår att deras medverkan är önskvärd och 
frivillig. Enligt regel 2 krävs inte samtycke i förhand då en enkät genomförs. Genom att 
enkäten inkommer ifylld bedöms respondenten ha samtyckt till att medverka i 
undersökningen. Konfidentialitetskravet kan anses vara uppfyllt genom att respondenternas 
anonymitet bevaras genom att inte ens författaren vet vem som svarat vad. Enkäterna är 
helt anonyma. De enda personliga uppgifter enkäten innehåller är kön, vilken utbildning 

                                                 
37 14 enkäter inkom inom utsatt tid. Två till inkom senare men de finns inte med i resultaten eftersom 
jag redan hunnit sammanställa resultaten. 
38 Reglerna finns publicerade på följande hemsida: 

 < http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf > 
39 Respondent förkortas i fortsättningen resp. 
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vederbörande har samt vid vilken skolform de arbetar. Orternas namn anges ej heller och 
den del av Sverige respondenterna arbetar i har i bilaga 3 ändrats till X.  Respondenterna 
har slumpvis givits ett nummer från 1 till 14 och kallas för ’respondent nr 1’,  ’respondent 
nr 2’ och så vidare och kan följaktligen inte identifieras. Enligt nyttjandekravet får 
insamlade uppgifter endast användas för forskningsändamål. De inkomna enkäterna 
kommer efter färdigt arbete att förstöras och kan alltså inte vidare utnyttjas. När uppsatsen 
är publicerad kommer samtliga respondenter, även de som inte svarat, att få veta var de kan 
finna den genom e-post, enligt rekommendation 2:  

Forskaren bör vid lämpligt tillfälle fråga undersökningsdeltagare, uppgiftslämnare och andra 
berörda personer om de är intresserade av att få veta var forskningsresultaten kommer att 
publiceras och att få en rapport eller sammanfattning av undersökningen. 

 

Bearbetning och analys av resultatdata 
När fjorton enkäter inkommit inom föreskriven tid, sammanställdes materialet dels 
skriftligt och dels i tabeller i Excel, som sedan omvandlades till diagram. 

Resultatredovisningssätt 
 
Resultaten redovisas på följande vis: först ett kapitel om respondenterna, deras utbildning, 
livsåskådning samt människosyn. Därefter följer ett stycke om deras syn på religion i 
allmänhet och kristendom och islam i synnerhet. Där ingår hur de ser på religion och 
samhälle, en muslimska slöjan samt religion i vägledningssamtal. 

Resultat 
Av 24 utskickade enkäter inkom 14 besvarade och på analys av dessa 14 enkäter baseras 
följande resultat. 

Respondenterna 
Av dessa 14 respondenter är således 12 utbildade studie- och yrkesvägledare, en har annan 
akademisk utbildning (ej specificerat vilken, resp. nr 14) samt en saknar akademisk 
utbildning (resp. nr 3). För mer information om respektive respondent, se bilaga 4. 

Livsåskådning 
På frågan vilken livsåskådning de har uppger sig två vara troende (resp. nr 3, 10), två 
troende/agnostiker (resp. nr 7, 13), sju agnostiker (resp. nr 1, 2, 4, 6, 8, 9, 14), en 
agnostiker/ateist (resp. nr 5) samt 2 ateister (resp. nr 11, 12), vilket visas i diagram 1 nedan. 
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Diagram 1a, 
respondenternas livsåskådning

0
1
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4
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7
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Troende

Troende/agnosti
ker
Agnostiker

Agnostiker/ateist

Ateist

 
 Diagram 1a visar respondenternas egen livsåskådning. Frågan löd: ’Vilken livsåskådning/religion har 
du?’ I frågan definierades tro som en religiös eller privatreligiös (New Age) uppfattning. Agnosticism 
definieras som att man anser att man inte kan veta något definitivt om Guds existens. Ateism är att man 
förnekar möjligheten av Guds existens.   

 

På frågan hur deras livsåskådning påverkar deras arbete som vägledare svarar sju av fjorton 
respondenter att de skiljer på arbete och privatliv. En av dem kommenterar: ”Anser att detta 
inte påverkar vägledningen. Betyder så lite för mig” (resp. nr 5). Sju av fjorton säger att 
deras livsåskådning ger dem en positiv människosyn och alltså påverkar deras arbete i 
positiv riktning. En av dessa respondenter skriver att hon ”skiljer på att vara personlig och 
privat. Det är professionellt att vara sig själv men lämna sina starka övertygelser åt sidan” 
(resp. nr 1). Ytterligare en säger: ”Jag känner mig öppen för andra människor och även för 
deras ev. tro” (resp. nr 4). Ingen av respondenterna säger sig ha en negativ människosyn.  

 

Diagram 1b, 
Livsåskådningens påverkan 

i arbetet som vägledare
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Diagram 1b visar hur respondenterna ser på hur deras livsåskådning påverkar dem i deras arbete som 
vägledare. Frågan löd: ’Hur påverkar din övertygelse (religiös, agnostisk eller ateistisk) dig i arbetet som 
vägledare?’ Svarsalternativen var: Inte alls, jag skiljer på privatliv och arbetsliv, Den  ger mig en positiv 
människosyn, Den ger mig en negativ människosyn. 
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På frågan hur viktiga frågor om religion är för respondenterna på en skala mellan 1 och 10 
hamnar en majoritet (10 av fjorton) på eller under 5. För fyra respondenter ligger svaret 
mellan 6 och 8. Ingen har svarat 9 eller 10. 

Diagram 1c, 
Hur viktiga är frågor om religion 

för respondenterna
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1

1 till 5
6 till 10

 
Diagram 1c visar vilken betydelse frågor om religion har för respondenterna personligen. Frågan löd: 
’Hur viktiga är frågor om religion för dig personligen.’ De skulle placera sig på en skala mellan 1 och 10 
där 1 står för Inte alls viktigt och 10 för Väldigt viktigt. 

 

Relationen religion/samhälle 
På frågan om separation mellan religion och samhälle svarar hälften av respondenterna (nr 
4, 5, 8, 9, 11, 12, 13) att religion och samhälle bör vara helt åtskilda, alltså att religion 
enbart är en privatsak. En av respondenterna har lagt till en kommentar: ”fast egentligen är 
det omöjligt” (resp. nr 4). Tre svarade ’nej’ på frågan (resp. nr 3, 7, 10) och tycker alltså att 
religion bör ha en plats i samhällslivet. Fyra svarade ’vet ej’ (nr 1, 2, 6, 14).  

 

Diagram 2, 
Ska religion och samhälle vara helt åtskilda?
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Diagram 2 visar respondenternas inställning till kopplingen religion/samhälle. Påståendet 
respondenterna fick ta ställning till löd: ’Religion och samhälle ska hållas helt åtskilda. Religion är enbart 
en privatsak.’ Svarsalternativen var: Ja, Nej, Vet ej. 

 

Respondenternas inställning till religionsfrihet 
 

Nedan i diagram 2b visas respondenternas inställning till religionsfrihet. Nio av fjorton (nr 
1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13) tycker att religionsfrihet är frihet till religion, det vill säga att 
man ska vara fri att ha vilken religion man vill, dock med den kommentaren från 
respondent nr 12 att det bör ”inte för starkt påverka (förföra)”. Respondent nr 8 tycker att 
varje människa måste få bestämma själv. Ingen av respondenterna tycker att religionsfrihet 
i första hand är att slippa religion, alltså frihet från religion, en negativ religionsfrihet. En 
respondent, nr 5, har kryssat i ’annat’ och kommenterar att det handlar om ”frihet att få tro 
på vad man vill, behöver inte vara kopplat till en speciell religion”. För fyra respondenter 
(nr 3, 4, 6, 14) innebär religionsfrihet både att få ha vilken religion man vill och att få 
slippa. Alla respondenter har tagit ställning i frågan, ingen har svarat ’vet ej’ eller avstått. 

 

Diagram 2b, 
Vad innebär religionsfrihet 

för respondenterna
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Diagram 2b visar respondenternas inställning till religionsfrihet. Frågan löd: ’Vad innebär religionsfrihet 
för dig?’ Svarsalternativen var: Frihet att ha vilken religion man vill, Frihet att slippa religion, Annat, Vet 
ej. Fyra respondenter svarade genom att kryssa i både alternativ 1 och 2, alltså frihet att både ha vilken 
religion man vill och frihet att slippa religion.  

 

Inställning till religiös tro 
 
På frågan ’Hur ser du på religion i allmänhet?’ svarar hälften att de inte vet (resp. nr 1, 2, 4, 
5, 8, 10, 12). Fyra tycker att alla religioner är lika bra (nr 3, 7, 9, 13), noll svarar att alla är 
lika dåliga. Två svarar att en del religioner är bra, andra dåliga (nr 6, 11) och en svarar att 
de är lika bra och lika dåliga och kryssar alltså i två svarsalternativ i enkäten (nr 14). Sju av 
respondenterna ger liknande kommentarer i frågan. De säger, med olika ord, att religion 
kan vara både bra och dåligt men att den kan utnyttjas av olika människor för deras egna 
syften och då är det något negativt. Respondent nr 5 kommenterar:  
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Alla har rätt till sin egen tro. Negativt om någon försöker att ’pracka’ på någon annan sin tro och 
försöker omvända denna. Ibland används religion att utöva makt över andra. 

Ytterligare en kommentar, från respondent nr 8: 
Jag vet inte tillräckligt mycket om olika religioner för att kunna uttala mig, men jag tror att olika 
religioner tolkas olika av dem som tror på dem och att de på så sätt kan misstolkas, eller s.a.s. 
tolkas så att religionen passar ens egna syften. 

Respondent nr 4 som svarat ’Vet ej’ på frågan skriver: ”Som agnostiker har jag lite svårt att 
förstå begreppet ’att tro’ men mår människor bra i sin tro är det väl bra.” 

  

Diagram 3, 
inställning till religion
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lika bra/lika dåliga

 
 Diagram 3 visar respondenternas inställning till religion i allmänhet. Frågan löd: ’Vilken inställning har du 
till religion i allmänhet?’ Svarsalternativen var: Alla religioner är lika bra, Alla religioner är lika dåliga, En 
del religioner är bra, andra dåliga, Vet ej. 

 

Inställning till kristendom och islam 
Hälften av respondenterna har en positiv inställning till kristendomen (resp. nr 1, 3, 7, 8, 9, 
10, 13). I frågan specificerades inte vilken typ av kristendom (protestantism, katolicism, 
frikyrkor m.m.) som menas utan frågan gäller kristendomen generellt. Två har en negativ 
syn, dessa två är de respondenter som deklarerat att de är ateister (nr 11 och 12). 
Respondent nr 12 skriver i sin kommentar till fråga 7 om kristendomen att religionen 
skapar skuldkänslor. Den är ”inte tidsenlig. En teater. Kvarleva”. Tre vet ej hur de ställer 
sig till kristendomen (nr. 2, 5, 6). Respondenter nr. 4 och 14 har både en positiv och negativ 
syn och har alltså kryssat i två alternativ.  
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Diagram 4, 
inställning till kristendom
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Diagram 4 visar respondenternas inställning till kristendom. Frågan löd: ’Vilken är din inställning till 
kristendom?’ Svarsalternativen var: Positiv, Negativ, Vet ej. 

 

På vad baseras då respondenternas inställning till kristendomen? Egna erfarenheter anges 
oftast som källa, därefter följer egna studier på andra plats och massmedia och troende 
vänner på delad tredje plats. 

Diagram 4 b, 
På vad baseras respondenternas 
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Diagram 4b visar på vad respondenterna baserar sin inställning till kristendomen. Frågan löd: ’vad 
baseras din inställning till kristendom på? Flera alternativ är möjliga’. Svarsalternativen var: Egna studier, 
Massmedia, Troende vänners uppgifter, Egna erfarenheter, Annan källa. En respondent avstod från att 
besvara frågan.  

 

Sex av fjorton har en positiv inställning till islam (resp. nr 3, 7, 8, 9, 10, 13). Respondent 
nr. 8 skriver:  

Jag vet inte tillräckligt mycket om olika religioner för att kunna uttala mig, men jag tror att olika 
religioner tolkas olika av dem som tror på dem och att de på så sätt kan misstolkas, eller s.a.s. 
tolkas så att religionen passar ens egna syften. 
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Respondenter nr 3 och 7 säger båda att både kristendom och islam är bra religioner men att 
de kan missbrukas om de används i fel syfte. Respondent nr. 9 anser att alla har rätt till sin 
tro, oavsett om de är kristna eller muslimer. Tre vet ej (nr. 2, 5, 6). Två respondenter har 
kryssat i två alternativ (nr. 4, 14). En av dem kommenterar: ”Vi kan inte blunda för att 
många hemskheter sker i religionens namn. Men när religionerna arbetar för människans 
väl utan att kräva något tillbaka, då jobbar dom som varje medmänniska bör” (resp. nr 4). 
Respondenter 1, 11 och 12 har en negativ inställning till islam. Nr. 12 kommenterar att en 
del dogmatiska grupper inom islam vill påverka samhället för mycket och att det inte 
passar i ett sekulariserat samhälle. Respondent nr 1 som har ens positiv syn på kristendom 
men en negativ på islam skriver: ”Förutfattade meningar styr mitt svar. Inga riktiga belägg. 
Vaksam mot ytterligheter i båda fallen”. 

 

Diagram 5, 
inställning till islam
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Diagram 5 visar respondenternas inställning till islam. Frågan löd: ’Vilken är din inställning till islam?’ 
Svarsalternativen var: Positiv, Negativ, Vet ej. 

 

Vad baseras då inställningen till islam på? På första plats kommer egna erfarenheter, följt 
av massmedia och egna studier. 

 



 

23 

Diagram 5 b, 
På vad baseras respondenternas 
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Diagram 5b visar på vad respondenterna baserar sin inställning till islam. Frågan löd: ’Vad baseras din 
inställning till islam på? Flera alternativ är möjliga.’ Svarsalternativen var: Egna studier, Massmedia, 
Troende vänners uppgifter, Egna erfarenheter, Annan källa. En respondent avstod från att besvara 
frågan. 

 

Inställning till den muslimska slöjan40 
I frågan har inte specificerats vilken typ av slöja som menas. Majoriteten av muslimska 
kvinnor i Sverige bär slöja som täcker hår och hals. Den ansiktstäckande slöjan41 är ovanlig 
här. Ingen av respondenterna vill förbjuda muslimska flickor/kvinnor att bära slöja. Endast 
två kan eller vill ej ta ställning i frågan (resp. nr 6, 12). Övervägande majoritet är för 
muslimska flickors/kvinnors rätt att bära slöja men av dessa tycker fem respondenter (1, 3, 
4, 13, 14) att de inte bör bära slöja på gymnastiklektioner eller när det är opraktiskt.  

 
 

                                                 
40 Enligt Västerås moskés hemsida (URL 
http://www.vasterasmoske.com/perspektiv/kvinnor/kladesnorm.html) är det inte påbjudet inom 
religionen islam att täcka håret, däremot att täcka brösten och att förlänga sin klädsel. Att täcka håret är 
en tradition och som sådan inte en del av religionen. Om detta stämmer, faller hela diskussionen om 
slöjan, då den då inte kan ses som ett religiöst tvång utan ett ’fashion statement’ för muslimska kvinnor.  

41 Det finns två typer av ansiktstäckande slöjor, niqab och burka. Niqab lämnar ögonen otäckta medan 
burka har ett nät för ögonen. Det finns slöjor som bara lämna ett öga otäckt. 
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Diagram 6, inställning till slöja
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Diagram 6 visar respondenternas inställning till den muslimska slöjan. Påståendet respondenterna fick ta 
ställning till löd: ’En muslimsk flicka/kvinna bör få bära slöja i skolan/i arbetslivet.’ Svarsalternativen var; 
Ja, alltid, Ja, men inte på gymnastiklektioner eller när det är opraktiskt, Nej, Vet ej.  

Respondenternas reaktion och agerande inför troende klienter 
Ingen av fjorton respondenter uppger sig reagera negativt på att klienten visar sin religiösa 
tillhörighet genom klädsel, symboler eller annat. Övervägande majoritet (nio av fjorton, nr 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14) uppger att de inte reagerar alls utan anser att tron är vars och ens 
ensak. Två kommentarer till frågan: ”Jag tar upp det till diskussion om det är relevant i 
sammanhanget. Om det inte är relevant för det vi diskuterar reagerar jag med att konstatera 
att den jag möter verkar ha en speciell tro” (nr. 14). Respondent nr 4 skriver: ”Börjar 
personen i fråga agitera för sin tro säger jag ifrån att detta är ett vägledningssamtal och 
inget annat”. Respondent nr 9 som svarat ’vet ej’ på frågan kommenterar att alla ska få ha 
sin tro men tycker att ”han/hon ska tänka på så att man inte med symboler kan få andra att 
misstolka eller verka störande för människor med annan trosuppfattning”. En av 
respondenterna som kryssat i både alternativ 1 och 2 använder ordet ’problematik’ i 
sammanhanget. ”Ibland kan det bli tydligt vilken problematik som förekommer. Ibland kan 
det begränsa samtalet.”  
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Diagram 7, 
respondenternas reaktion
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Diagram 7 visar respondenternas reaktion inför en religiös klient. Frågan löd: ’En klient visar tydligt, 
genom klädsel, symboler eller annat, att hon/han har en speciell religiös tro. Hur reagerar du?’ 
Svarsalternativen var: ’Inte alls, det är vars och ens ensak vilken tro man har’, ’ Använder min kunskap 
om den speciella tron i samtalet, om det passar’,’ Känner mig illa till mods’, ’Vet ej’. Två respondenter 
kryssade i både alternativ 1 och 2.  

 

Diagram 8 nedan visar respondenternas reaktion inför klienter som av religiösa skäl vägrar 
skaka hand. Majoriteten (åtta av fjorton) tycker att det inte är nödvändigt att skaka hand 
och reagerar alltså inte nämnvärt om någon klient vägrar skaka hand av religiösa skäl. 
”Kontakt i samtal är inte avgjord via hälsning på förutbestämt sätt”, kommenterar resp. nr 1 
och menar att det kan bli ett bra samtal trots att man inte handhälsar. Respondent nr 4 
konstaterar att hon skulle ta illa vid sig om någon inte ville skaka hand med henne utan att 
förklara varför. Ytterligare en kvinna, resp. nr 14 skriver: ”Kanske skulle jag reagera olika i 
ett annat sammanhang. Min reaktion tror jag beror på situationen/sammanhanget”, alltså ett 
vägledningssamtal. Respondent nr 12 tycker att det inte är nödvändigt att skaka hand men 
säger att det trots allt är viktigt att man i möjligaste mån anpassar sig till seden där man 
befinner sig. Av dem som svarat att de accepterar det, för det är klientens tradition (resp. nr 
2, 3, 5, 7, 8, 9) finns endast en kommentar (nr 2). Hon skriver att hon tycker att det är 
viktigt att acceptera andras traditioner.  
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Diagram 8, 
Klient vägrar skaka hand 
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Diagram 8 visar respondenternas reaktion då klienter vägrar skaka hand av religiösa skäl. Två liknande 
frågor ställdes, en om en man vägrar skaka hand med en kvinna och den andra om en kvinna vägrar 
skaka hand med en man av religiösa skäl. Frågan var hur vägledaren reagerar. Svarsalternativen var: 
’Inte alls, man måste inte skaka hand’, ’Jag accepterar det för det är hans/hennes tradition’, ’Jag tar illa 
vid mig’, ’Vet ej’. Samtliga respondenter hade svarat likadant på båda frågorna, därav endast ett diagram 
för två frågor.  

 

Vissa klienter tackar nej till utbildning eller praktikplats på grund av religiösa skäl. På 
frågan hur de agerar som vägledare svarar tolv av fjorton respondenter att de accepterar 
klientens beslut. Respondenterna 5, 6, 8 och 9 kommenterar att de accepterar beslutet men 
samtalar med klienten för att fastställa att klienten inser konsekvenserna och har fattat ett 
genomtänkt beslut. En tycker att klienten gör fel men säger inget (resp. nr 4) och skriver: 
”Antagligen reagerar jag så. Beror naturligtvis på hur situationen ser ut”. Respondent nr 13 
försöker övertala klienten att ändra beslutet och kommenterar:  

Jag försöker nog samtala med personen om att religionen och arbetet måste man skilja åt. Genom 
samtal hoppas jag naturligtvis att personen kommer fram till att det går att förena arbete och 
religion!! 

  

Diagram 9, 
Respondenternas agerande då klienter 
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Diagram 9 visar respondenternas agerande då klienter tackar nej till utbildning eller praktik av religiösa 
skäl. Frågan löd: En klient tackar nej till utbildning eller praktikplats av religiösa skäl. Hur agerar du som 
vägledare? Svarsalternativen var: Jag accepterar beslutet, Jag tycker att klienten gör fel men säger 
inget, Jag försöker övertala klienten att ändra beslutet, Vet ej.   

 

Trons relevans i vägledningssamtal 
 

Åtta av fjorton respondenter (nr 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) tycker att klientens tro är ett 
relevant ämne för ett vägledningssamtal. Respondenterna 1, 7 och 8 kommenterar att 
klientens tro kan påverka yrkesvalet och att det därför är relevant att diskutera. De tre som 
svarat ’vet ej’ (nr 2, 3, 4) tycker ändå att det kan vara relevant att diskutera ämnet om det 
kommer upp i samtalet. Respondent nr 2 konstaterar: ”Om det är relevant för klienten i sitt 
beslutsfattande är det viktigt att lyssna” medan respondent nr 3 skriver att det beror på hur 
det tas upp. Respondent nr 5 som inte tycker ämnet är relevant har tyvärr inte kommenterat 
frågan.   

 

 

Diagram 10, 
Ämnets relevans
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Diagram 10 visar huruvida respondenterna tycker religion är ett relevant ämne för ett vägledningssamtal. 
Frågan löd: ’Om klientens religiösa tillhörighet kommer upp under ett samtal, hur reagerar du?’ 
Svarsalternativen var: Jag tycker inte att ämnet är relevant för vägledningssamtalet, Jag tycker att ämnet 
är relevant för vägledningssamtalet, Vet ej. Två av respondenterna har inte kryssat i ett alternativ men 
kommenterat frågan skriftigt. De återfinns i kategorin ’beror på’. 

 

 

 



 

28 

Analys 
Resultaten baseras på alltför få enkäter för att kunna vara statistiskt säkerställd men det går 
ändå att göra någon form av analys av materialet. Man bör dock vara försiktig med att dra 
några långtgående konsekvenser av ett så litet material. Detta gäller några vägledare, ej 
alla.  
 

Livsåskådning 
Jämfört med andra länders befolkningar är svenska folket relativt ointresserat av religion. 
Hur kommer det sig? Efter reformationen på 1500-talet blev den lutherska varianten av 
kristendomen ett statsbärande system i Sverige. Religionen påbjöds uppifrån och 
valfriheten var obefintlig i religiösa sammanhang. Detta kan vara en orsak till svenskarnas 
ointresse för religion. Att under nästan 500 år varit påtvingad gör säkert inte religionen 
attraktiv i människors ögon. Religion kan upplevas som tvång och då man nu har möjlighet 
att välja obehindrat avstår man från den, i ett försök att visa sin fria vilja. I United Minds 
undersökning om svenskarnas inställning till kristen tro svarar 63% att kristen tro är att 
följa en moralisk inriktning medan endast 28 % säger att det är att utveckla sin relation till 
Gud. Detta att religion ses som en katalog av moraliska förpliktelser kan möjligtvis också 
vara en orsak till svenskarnas ointresse. Det finns säkerligen även fler orsaker. 
Respondenterna placerar sig på hela skalan från troende till ateist, men de flesta säger sig 
vara agnostiker vilket torde överensstämma med den övriga befolkningen. Två av fjorton är 
troende och två ateister. Vägledning är sålunda ett yrke som attraherar människor av olika 
livsåskådning och är på så vis inte en nisch för en viss typ av personer. Tio av fjorton anser 
religiösa frågor inte vara av större vikt än 5 eller under, på en skala mellan 1 och 10. Då 
man brukar säga att Sverige är ett sekulariserat land där religiösa frågor inte spelar så stor 
roll i det dagliga livet kan man säga att respondenterna är i linje med folkmajoriteten. 
Intresse för religiösa frågor finns i alla fall hos några vilket också kan anses vara i enlighet 
med den andra tendensen, nämligen sakralisering, att intresset för religion trots allt finns 
och rentav ökar. Att fjorton vägledare tar sig tid att besvara en enkät om sådana spörsmål 
tolkar jag också som att intresse för livsåskådning finns i vägledarkåren. Om nu det 
religiösa tvånget som fanns tidigare har gjort att intresset för religiösa frågor minskat hos 
befolkningen i stort, hur förklarar man då det numera ökande intresset i vissa kretsar? 
Måhända kan det vara en pendelrörelse. Pendeln går från den ena extremen till den andra. 
Är pendeln, det religiösa intresset, på väg åt det andra hållet? Därom är svårt att sia men att 
sakralisering är ett fenomen i dag är svårt att betvivla. Pendelrörelsen kan måhända bero på 
att Sverige blivit ett kulturpluralistiskt och multireligiöst land. Allt oftare möter man 
människor för vilka deras tro är ett levnadssätt och en hjälp att hantera livets svåra frågor. 
Den kulturella och religiösa salladsskålen kan vara ett svar på svenska folkets frågor om 
livets besvärligheter. De religiösa frågorna finns där men då Svenska kyrkans inflytande 
minskar ökar behovet att få svar någon annanstans. Filosofen Fredrika Spindlers påstår att 
Sverige är ”impregnerat av kristen teologi” och följaktligen mer kristet än man tror kan nog 
stämma när det gäller traditioner, men är då dessa traditioner ett tecken på att Sverige är ett 
kristet land? Om man med kristendom menar en personlig övertygelse stämmer det inte. Få 
svenskar betraktar sig som troende även om majoriteten fortfarande är medlemmar i 
Svenska kyrkan, förmodligen av födsel och ohejdad vana.  
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Har intresset för livsåskådning då någon betydelse i arbetet som vägledare? Hälften svarar 
att deras livsåskådning inte spelar någon roll i arbetet, den andra hälften svarar att deras 
livsåskådning ger dem en positiv människosyn. Ingen av respondenterna uppger sig ha en 
negativ människosyn vilket torde vara ytterligt positivt i ett yrke där man dagligen och 
stundligen träffar människor. Med tanke på att de flesta av dem uppger att religiösa frågor 
inte är så viktiga för dem är det föga förvånande att hälften tycker att livsåskådningen inte 
spelar någon roll i deras arbete. Måhända är det mer förvånande att hälften uppger att deras 
valda livsåskådning ger dem en positiv människosyn, då de lägger så liten vikt vid 
livsåskådningsfrågor. Att man härleder något för en vägledare så grundläggande som 
människosyn ur något man betraktar som oviktigt förvånar mig. Det kan dock tyda på att 
respondenterna skiljer på livsåskådning och religion och menar att det är två olika saker. En 
möjlig tolkning kan vara att religion har negativa konnotationer på grund av det tidigare 
religiösa tvånget och att livsåskådning ses som ett positivt fritt val. Flera av respondenterna 
har uppgivit att de anser att religion kan missbrukas och användas i onda syften, men ingen 
har antytt något sådant om livsåskådning.  

Relationen religion/samhälle 
Som framgår ovan diskuteras religionens plats i samhället livligt just nu. Jag ser den här 
debatten som ett tecken på den sakralisering Magnus Hagevi talar om. Man kan se två 
motstridiga tendenser i samhällsutvecklingen, en som går mot sekularisering och en som 
går mot sakralisering. Om, som förre ministern Johansson hävdar, Humanisterna är en av 
Sveriges snabbast växande folkrörelser, tyder det då på en sekularisering? Tvärtom kan det 
vara ett tecken på sakralisering. Om man engagerar sig i en rörelse som vill bekämpa 
religion torde det innebära att man ser religionen som en reell företeelse och en värdig 
motståndare. Det som är för oansenligt engagerar man sig inte i att bekämpa. Hur ser då 
respondenterna på religionens plats i samhället? Hälften av respondenterna menar att 
religion och samhälle ska vara helt åtskilda och att religion enbart är en privatsak, medan 
tre inte tycker så utan menar att religionen bör få synas i samhällslivet. Är det då ett 
sekulärt eller ett sekulariserat samhälle respondenterna vill ha? Det är skillnad mellan ett 
sekulärt och ett sekulariserat samhälle. I ett sekulärt samhälle som åberopar demokrati och 
tolerans och som kallar sig mångkulturellt eller kulturpluralistiskt, får även religiösa 
människors röster höras och deras sätt att leva respekteras. I ett sekulariserat samhälle är 
det religiösa intresset ringa men även där bör religionsfriheten respekteras. Som jag tolkar 
respondenterna vill de ha ett sekulärt samhälle där religion och stat är två skilda företeelser 
men där friheten att utöva religion inte ska begränsas, i motsats till befolkningen i övrigt 
där endast 40 % tycker att invandrare fritt ska få utöva sin religion. En majoritet vill alltså 
begränsa människors religionsfriheten. Religionsfrihetslagstiftningen, som historiskt är en 
relativt ny företeelse, ger människor rätt att utöva sin tro, så länge den inte kolliderar med 
andra lagar som av någon anledning har företräde. Genomgående visar respondenterna i 
enkätundersökningen respekt för troende klienters rätt att utöva sin religion, även om det 
finns antydningar till att någon tycker att man ska ta seden dit man kommer. Vad gäller 
religionsfrihet används ordet ibland i en negativ betydelse, alltså frihet från religion, och så 
används ordet ofta i svensk debatt. Religionsfrihet är då i första hand att slippa religion. 
Intressant nog har ingen av respondenterna valt detta alternativ. Det tyder på, i mitt tycke, 
en respekt för individens val av livsåskådning, som är positiv i vägledningssammanhang.  
Fyra respondenter menar att det innebär både frihet till och frihet från religion, vilket också 
är intressant då det ger vid handen en syn på religion som ett aktivt, personligt val i 
betydelsen livsåskådning och inte en kulturell tillhörighet som man föds till.    
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Inställning till religiös tro och företeelser 
Hälften av respondenterna kryssar i alternativet ’Vet ej’ på frågan om vilken deras 
inställning till religiös tro är rent allmänt. Det kan tolkas på olika sätt. Kan de inte svara på 
grund av okunskap om religioner eller vill de inte ta ställning i frågan? Respondenterna  
visar i kommentarerna en ambivalent inställning till religion. De skriver i sina kommentarer 
att religionsutövning har både bra och dåliga sidor och att det kan utnyttjas för olika 
människors syften. Det här är intressant. Tror respondenterna att religionen i sig är god och 
välsignar den rådande samhällsutvecklingen men att vissa onda människor utnyttjar 
religionen för att få makt? Vad är då gott i sammanhanget? Det som just nu ingår i det 
aktuella paradigmet? Religioner har i allmänhet evighetsperspektiv och ser inte 
svängningar i den allmänna opinionen som något att ta efter och därför går deras etiska 
krav och sätt att tänka ofta på kollisionskurs med det rådande paradigmet. Inom islam till 
exempel anser man att en strikt uppdelning mellan könen är nödvändig för att hindra 
omoral, vilket ju direkt är en motsats till den svenska  synen på otvunget umgänge mellan 
könen. Religionens evighetsperspektiv vill bromsa en utveckling som man ser som negativ 
och är ofta på kollisionskurs med samhällsutvecklingen. 

Finns då någon skillnad i respondenternas syn på kristendom och islam? I stort sett är 
åsikterna om de båda religionerna de samma. Majoriteten tycker likadant om både 
kristendom och islam förutom en respondent (nr 1) som har en positiv syn på kristendom 
men en negativ på islam. Hon skriver i kommentaren att hennes svar styrs av förutfattade 
meningar. Vad baserar då respondenterna sin inställning till kristendom och islam på? På 
första plats kommer svarsalternativet ’Egna erfarenheter’ om båda religionerna vilket 
förstone förvånade mig. Att människor har egna erfarenheter av kristendomen i hög 
utsträckning är inte så förvånande i ett land med en lång kristen historia. Islam är ju dock 
ett relativt nytt fenomen i Sverige. Att majoriteten av respondenterna baserar sin inställning 
till islam på egna erfarenheter var däremot förvånande. Är det något vanligt eller beror det 
på att respondenterna är vägledare som i arbetet träffar muslimer? Min tolkning är att det 
beror på arbetet, för på grund av segregationen blandas inte muslimer och ’vanliga’ 
svenskar i någon hög grad. På andra plats när det gäller kristendomen hamnar ’Egna 
studier’. Ämnet har ju studerats under hela skoltiden och svaret är därför naturligt. På andra 
plats när det gäller islam kommer ’Massmedia’ vilket är föga förvånande med tanke på att 
islam kommenteras flitigt i massmedia. Att endast tre av fjorton respondenter har en 
negativ syn på islam trots att massmedia i stort sett fokuserar på negativa saker som 
självmordsbombare och hedersvåld42 i samband med islam, är däremot överraskande. Kan 
det bero på att de flesta uppger egna erfarenheter som främsta källa? Personliga kontakter 
tenderar ju att minska fördomar. Måhända har då svenskar i gemen inte många personliga 
kontakter med muslimer då majoritetens uppfattning (66 %) enligt SOM-undersökningen är 
att islam inte är förenligt med grundläggande värderingar i det svenska samhället och strax 
över 50 % tycker att muslimer inte är som svenskar i allmänhet.  

Hur ser då inställningen ut till en så iögonfallande företeelse som den muslimska slöjan? 
Tolv av fjorton respondenter anser att muslimska flickor/kvinnor alltid eller ibland ska få 
bära slöja. Fem av dessa vill begränsa användandet på gymnastiklektioner eller när det är 
opraktiskt. I samhället i övrigt vill över 50 % begränsa användandet av slöja i arbetslivet. 
Frågan är: för vems skull vill de begränsa rätten att bära slöja? En del tycker synd om 
kvinnor med slöja, uppger respondenterna i Serine Haghverdians undersökning. Å ena 
sidan kan det vara ett uttryck för islamofobi eller allmänt negativ inställning till det 

                                                 
42 Självmordsbomber och hedersvåld är i själva verket förbjudet inom islam. Se till exempel M’rad och Kopilovic, 2003. 
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avvikande, å andra sidan kan det vara ett försök att vara på de slöjbärande kvinnornas sida, 
då man anser att de bär slöja av tvång.  

Integrationsbarometern 2004 visar att 35 % av befolkningen vill förbjuda slöja på gatan 
men däremot vill ingen av respondenterna i den här undersökningen förbjuda muslimska 
flickor/kvinnor från att ha slöja, vilket tyder på en tolerant inställning till religionsfrihet och 
en respekt för individens självbestämmande. Eftersom respondenterna vill tillåta slöja ser 
de uppenbarligen inte den som ett uttryck för förtryck av kvinnor.  

På frågan hur respondenterna reagerar inför troende klienter uppger de flesta, (nio av 
fjorton) att de inte reagerar alls. Det är en del av deras professionella attityd att de tar emot 
alla klienter förutsättningslöst (icke-vetande). Om ämnet kommer upp i samtalet och är 
relevant i sammanhanget är de inte främmande för att diskutera det. I ett professionellt 
sammanhang begränsas samtalsämnena till det som är relevant för ett vägledningssamtal. 
Majoriteten av respondenterna anser att frågor om religion är relevanta för 
vägledningssamtal då de kan påverka en klients sätt att fatta beslut. Man är dock noga med 
att poängtera att det måste vara relevant för att man ska diskutera det. Agitation är inte 
välkommet. Litteratur om vägledares inställning till troende klienter har jag inte lyckats 
finna. Ämnet har hittills inte befunnits intressant nog att studera men dagens situation med 
många olika religioner representerade i utbildningssystemet och arbetsmarknaden gör att 
det nog kommer att bli ett aktuellt ämne att forska kring. Vägledarföreningens etiska 
deklaration anger att vägledare bör sträva efter god självkännedom och medvetenhet om 
egna attityder och värderingar, likaväl som att man ska respektera varje klients unika värde 
och motverka diskriminering. Om vägledare, som Peavy säger, ska hjälpa klienter att 
”navigera längs kulturens farleder” krävs kunskap, inte bara om det egna individuella sättet 
att tänka och se på världen utan även om andras. Hur ser muslimer på världen, hur tänker 
kristna när de ser samhällsutvecklingen? Problemet är att alla muslimer, alla kristna inte 
tänker likadant. Det finns en uppsjö av olika sätt att tolka religionerna och hur ska 
vägledare kunna lära sig allt om alla religioner? Det är uppenbart inte möjligt men med 
vägledarnas kunskaper om konsten att föra goda vägledningssamtal där det finns respekt 
för klientens egenhet är det ändå möjligt att få till stånd ett positivt möte som ger klienten 
det han/hon behöver för att kunna fatta väl övervägda beslut. 

Av religiösa skäl vill en del troende, främst muslimer, inte skaka hand med någon av det 
motsatta könet. Ingen av respondenterna reagerar negativt på detta i ett 
vägledningssammanhang. Åtta av fjorton tycker inte att det är nödvändigt att skaka hand 
över huvudtaget för att det ska bli ett bra samtal. Sex av fjorton accepterar att någon inte 
vill skaka hand på grund av att det är hans/hennes tradition. Endast en utrycker att man bör 
ta seden dit man kommer. Att majoriteten accepterar en tradition som strider mot en svensk 
sedvänja tyder på en vilja till tolerans och förståelse och en respektfull inställning till 
klienten som är i linje med Vägledarföreningens etiska deklaration. På frågan om hur 
respondenterna reagerar om en klient tackar nej till en utbildning eller praktikplats av 
religiösa skäl visar en överraskande majoritet en accepterande inställning. En av fjorton vill 
övertala klienten att ändra beslutet, en tycker att klienten gör fel men säger inget och tolv 
av fjorton accepterar klientens beslut. Det visar en inställning hos respondenterna att det till 
syvende och sist är klienten som fattar beslutet, också det i linje med yrkets etik. Dock 
kommenterar de flesta att de diskuterar igenom beslutet med klienten för att säkerställa att 
han/hon är medveten om konsekvenserna, också det i enlighet med god vägledarsed.  

I sitt arbete som vägledare kommer respondenterna i kontakt med olika slags människor 
och deras utbildning och yrkesetik betonar vikten av respekt för individen. Jag tolkar det så 
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att respondenternas toleranta attityd till klienter har med deras professionalitet att göra, 
även om deras personliga åsikter ibland kan lysa igenom i deras enkätsvar.  

Slutsatser 
Vilka slutsatser kan då dras av undersökningen? Jag upprepar vad som sagts ovan, att 
materialet är för litet för att vara statistiskt säkert men ändock är det intressant att se hur 
professionella vägledare ser på sina troende klienter. Den första forskningsfrågan jag 
ställde mig var: Vilken inställning har några svenska studie- och yrkesvägledare till 
troende klienter? En kort sammanfattning är att respondenterna ser deras troende klienter 
som vilka klienter som helst med samma behov av att bemötas med respekt och tolerans. 
Även om det för dem själva inte är viktiga frågor anser majoriteten av respondenterna att 
religiösa frågor är viktiga att ta upp i vägledningssamtal, om de påverkar klientens 
beslutsfattande.   

Den andra forskningsfrågan lyder: Hur påverkar förförståelse eller fördomar deras 
inställning till religiösa, företrädesvis muslimska, klienter? Genom egna erfarenheten 
bildar sig respondenterna en uppfattning om islam. Trots massmedias negativa rapportering 
har fler respondenter en positiv syn på islam än som har en negativ. Även om några 
kommentarer uppvisar en syn på att religion kan vara något negativt och kan missbrukas 
uppvisar respondenterna en vilja till tolerans och en öppen attityd till sina troende klienter. 
Någon enstaka kommentar visar åsikten att man inte bör visa alltför öppet sin tro då det kan 
kränka andra, eller att man anpassa sig och ta seden dit man kommer. Respondenterna visar 
en professionell hållning då de menar att vägledare bör skilja på sak och person, mellan 
arbete och privatliv och alltså inte låta ens egna förutfattade meningar färga relationen med 
klienten.   

Den sista forskningsfrågan var: Vad innebär religionsfrihet för vägledare, frihet till eller 
frihet från religion? Ingen av respondenterna menar att religionsfrihet i första hand är frihet 
från religion. De har en positiv syn på religionsfrihet och ser det som något man har rätt att 
välja om man vill.  
 
Min hypotes, att eftersom de flesta svenskar verkar ha en negativ syn på organiserad 
religion och på människor med en uttalad religiös uppfattning, har de flesta svenska 
vägledare det också, stämmer till del men jag har även sett att vägledarnas professionalitet 
gör att deras eventuella privata åsikter inte kommer till uttryck i deras yrkesverksamhet i 
någon nämnvärd grad. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 
Att studera människors attityder är inte helt enkelt. Det som respondenterna menar kanske 
är något annat än det jag tolkar ut av det. Min kunskap och mina tidigare erfarenheter 
färgar min tolkning, även om jag försöker vara neutral inför mina resultat. Är det 
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överhuvudtaget möjligt att vara helt objektiv i sin analys? Kan en människa helt bortse från 
sina egna sätt att se på världen och andra människor? Jag tror inte det, för som Vance 
Peavy säger (2000) är allt vårt vetande perspektivstyrt, det vill säga att vår kunskap hämtas 
ur en viss synvinkel. En människa, även om han/hon är forskare eller student, kan inte vara 
helt nollställd inför resultaten då hans/hennes analys bygger på tidigare studier och 
erfarenheter. De slutsatser man drar existerar i ett sammanhang. Är det då enbart en 
nackdel att forskaren/studenten inte kan vara totalt objektiv? Jag tror inte att det 
nödvändigtvis behöver vara det, då det leder till att fler röster låter höra sig. Är det inte det 
som driver utvecklingen framåt, att flera olika åsikter och teorier förs fram och de stöts och 
blöts mot varandra? Naturligtvis får inte slutsatser manipuleras men olika tolkningar av 
samma resultat är viktiga då de tillsammans kan ge en mer sanningsenlig bild. Det finns 
inte en bild av verkligheten utan lika många bilder som det finns betraktare. 

Mig veterligt har ingen tidigare studerat vägledares inställning till troende klienter förut. 
Kanske har det inte varit ett ämne värt att studera tidigare, när Sverige var mer homogent 
lutherskt kristet. Nu är ju samhället mer mångreligiöst och troende människor mer öppet 
synliga på gatan och i arbetslivet. Vägledarna möter dem oftare i vägledningssammanhang 
också.  

Forskningsfrågorna jag valde visade sig möjliga att besvara. Måhända hade jag fått ett 
djupare svar på den andra forskningsfrågan, (hur påverkar förförståelse eller fördomar 
deras inställning till religiösa, företrädesvis muslimska, klienter?) om jag ställt andra frågor 
i enkäten. Enkätfrågorna formulerades innan jag läst all litteratur vilket jag snart insåg var 
ett misstag. På grund av begränsad tid, enkäten behövde vara tillbakaskickad från 
respondenterna inom kort, var jag tvungen att skicka ut den tidigt. I analysarbetet fann jag 
att jag skulle haft nytta av att ha ställt fler och delvis andra frågor, men det var då, bland 
annat på grund av tidsbrist, inte möjligt att åtgärda det.  

Resultaten, analysen av enkätundersökningen, har ibland förvånat mig. Jag utgick från en 
hypotes att respondenterna skulle vara mer negativa till troende klienter och deras speciella 
behov och attityder än de visade sig vara och de skulle ha en syn på religion som något 
onödigt eller negativt. Jag utgick också från att de skulle tycka att religionsfrihet är frihet 
från religion. Kort sagt, min syn på respondenternas åsikter var mer negativ än deras 
faktiska åsikter, vilket gläder mig då det visar på tolerans och öppenhet, egenskaper jag 
uppskattar. Eftersom ämnet inte studerats tidigare har jag ingenting att jämföra mina 
resultat med.  

Jag skickade ut 24 enkäter och fick tillbaka 14 inom utsatt tid. Ytterligare två inkom senare 
men de är inte medräknade i resultaten eftersom jag redan gjort en sammanställning då de 
anlände med posten. Jag gjorde bedömningen att det skulle ta alltför lång tid att inkludera 
dem i sammanställningen, tid jag upplevde att jag inte hade. Som jag nämnt tidigare är 24 
enkäter, än mindre 14, alltför få för att vara statistiskt säkerställt. Syftet med uppsatsen var 
ju inte att undersöka alla vägledare utan några så det kan ju sägas att syftet därmed 
uppnåtts. Enkäter besvaras inte alltid och det är därför glädjande att tillräckligt många tog 
sig tid att besvara enkäten för att jag skulle kunna använda den. Reservplanen, att intervjua 
några vägledare, behövde inte användas.   

Metoddiskussion 
Att välja att använda mig både kvalitativ och kvantitativ metod var ett gott val. Kvalitativ 
metod användes för att analysera kommentarerna och kvantitativ för kryssfrågorna. I och 
med att jag valde att göra en enkätundersökning i stället för intervjuer var det nödvändigt 
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att även ge möjlighet till fördjupade kommentarer för att få en bättre bild av vad 
respondenterna tycker och då var kvalitativa inslag i metodval oumbärligt. Enbart en 
kvantitativ metod hade inte gett den bild som resultatet gav. Nackdelen med att använda 
kvalitativ metod är att den inte är återupprepbar på samma sätt som kvantitativ metod 
(Marshall & Rossman, 2006) då man studerar mjuka ämnen, i det här fallet inställningar 
och reaktioner. Om jag i dag skulle sända samma enkät till samma vägledare skulle jag 
med största sannolikhet få olika svar och analysera dem annorlunda än jag gjort hittills. En 
människas kunskap ändras hela tiden, man lär sig nytt och glömmer sådant man kunnat 
tidigare. Det man studerar med kvalitativ metod är sålunda inte hårdfakta utan åsikter och 
insikter. Enbart kvantitativ metod hade inte kunnat leda fram till dessa mjuka fakta. Det 
ifrågasätts ibland om kvalitativ forskning verkligen är forskning och man behöver försvara 
användandet av den metoden (ibid.). Jag vill härmed försvara kvalitativ metod då den kan 
användas till att just få fram dessa mjuka fakta som visar människors attityder. Visst kan 
man studera antalet vägledningssamtal med troende klienter, hur frekventa och hur långa de 
är och så vidare men betydligt intressantare är att studera innehållet i samtalet, vilka 
attityder som kommer fram, vilka tankar som döljer sig och vilken inställning vägledaren 
har till sina klienter, en inställning som är grunden i arbetet som vägledare.  

Diskussion om framtiden  
Att ingen forskat om vägledning för troende klienter förvånade mig något. Det talas om 
mångkulturell vägledning och vägledning för troende klienter torde väl ingå i detta, men 
religiösa spörsmål för med sig behovet av en speciell sensibilitet, för det är svårt att 
navigera längs trons farleder utan att hamna på grund. Människors tro kan vara ett känsligt 
kapitel och det är lätt att kränka, även om man inte menar det. Det som en troende 
människa bygger sin världsbild på förtjänar vägledarens respekt, på samma sätt som alla 
andra klienter. Forskning om de särskilda kunskaper och sensibiliteter som krävs för att 
hamna rätt med troende klienter är ett angeläget forskningsområde, anser jag. Om nu 
sakralisering är en trend i samhället i dag, vilket tecknen tyder på, är det en brist att bortse 
från detta forskningsämne inom vägledningsforskningen. Antalet troende människor i 
Sverige är stort, vi talar om miljontals människor med olika religioner och livsåskådningar. 
Åtskilliga av dessa kommer någon gång att stiga in i en vägledares kontor och behöva prata 
om sina problem och frågeställningar och allt som påverkar en persons beslutsfattande är 
viktigt att diskutera i vägledningssamtal. 

En större undersökning av vägledares inställning till troende klienter vore nyttig. Även 
troende människors syn på och erfarenhet av vägledning vore intressant att undersöka. Hur 
upplever de att vägledarna bemöter dem? Med tolerans och respekt? 
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Bilaga 1, Etiskt deklaration 

Etisk deklaration och etiska riktlinjer för studie- och yrkesvägledning  
SVF mars 2007 
Sveriges Vägledarförening 

Sveriges Vägledarförening är en intresseförening som verkar för att stärka och utveckla 
studie-, yrkes- och karriärvägledning. Vägledningsarbetet ska präglas av professionalism 
och 
god etik. Syftet med de etiska riktlinjerna är att de ska kunna fungera som ett stöd för de 
som 
arbetar med vägledning och för de som möter vägledning. Nedan följer några 
utgångspunkter 
för vägledning som är av betydelse för de etiska riktlinjerna. 

 
Vägledning är en processinriktad verksamhet och har som mål att underlätta för individer 
och 
grupper i alla åldrar och vid olika tidpunkter i livet att välja utbildning, yrke eller karriär 
samt 
att bidra till en bättre livsplanering. 
För många människor finns ett avstånd mellan var de är och var de vill vara. I det 
sammanhanget uppstår frågor och behov som vägledarna har till uppgift att besvara, 
underlätta och möta. Vägledning omfattar en mängd olika verksamheter och områden, 
privat 
eller offentligt inom såväl utbildnings- som arbetsmarknadssektorn. Vägledarens arbete kan 
beskrivas utifrån några exempel på vägledningssökandes frågeställningar och behov: 

 
• Att hitta information - svårt att överblicka, många alternativ 
• Att fatta beslut - valångest, svårt att avväga, vågar inte välja bort 
• Att få hjälp på vägen - avstämning, behov av samtal och stöd 
• Att skapa motivation - hur går jag vidare? hur ser jag framåt? 
• Att förstå sig själv och livet - vem är jag? 
• Att få reflektera - hur vill jag leva? vart vill jag? 
• Att bli bekräftad - få professionell återkoppling 

 
Den professionelle vägledaren har kunskaper inom områden som berör mänskliga möten 
och 
relationer och arbetar med avsikt att uppfylla de mål och de behov som nämns ovan. Trots 
detta kan det i vägledningsarbetet uppstå motsättningar mellan olika intressen där skilda 
behov och skyldigheter måste vägas mot varandra och de etiska riktlinjerna ska kunna bidra 
till etisk reflektion kring dilemman. 
Vägledarens yrkesetik utgår från de etiska värden som kan härledas ur FN:s deklaration om 
de 
mänskliga rättigheterna, EU:s resolution om vägledning 9286/04 samt ILO:s konvention nr 
142 om yrkesvägledning. 
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Etiska rådet 
Föreningen har utsett ett etiskt råd vars uppgift är att särskilt utveckla och bevaka frågor 
kring 
vägledningens etik. Etiska rådet kan också biträda vid de dilemman som kan uppstå och 
erbjuder en möjlighet att erhålla stöd vid svårare avvägningar. 

www.vagledarforeningen.org  
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Bilaga 2, Enkätfrågor 

Bakgrund 
1. Är du kvinna eller man? 

2. Vilken utbildning har du?  

3. Var arbetar du? 

4. Jag väljer att definiera tro som en religiös eller privatreligiös (New Age) 

uppfattning. Agnosticism definierar jag som att man anser att man inte kan veta 

något definitivt om Guds existens. Ateism är att man förnekar möjligheten av Guds 

existens. Vilken livsåskådning/religion har du? 

5. Hur påverkar din övertygelse (religiös, agnostisk eller ateistisk)  dig i arbetet som 

vägledare? 

Inställning till religion 
6. Hur ser du på religion i allmänhet? 

7. Vilken är din inställning till kristendom? 

8. Vilken är din inställning till islam? 

9. Vad baseras din inställning till kristendom på? Flera alternativ möjliga 
 
10. Vad baseras din inställning till islam  på? Flera alternativ möjliga 

 
11. I Sverige finns en religionsfrihetslagstiftning. Vad innebär religionsfrihet för dig? 

 
12. Hur viktiga är frågor om religion för dig personligen? Placera dig på en skala där 1 

betyder Inte alls viktigt och 10 betyder Väldigt viktigt. 
 

13. Ta ställning till följande påståenden: 

       Religion och samhälle ska hållas helt åtskilda. Religion är enbart en privatsak. 

            En muslimsk flicka/kvinna bör få bära slöja i skolan/i arbetslivet.  

I vägledningssituationer 
14. Har du någon gång varit med om att en präst/imam/annan religiös ledare varit 

närvarande vid ett vägledningssamtal? 

15. Hur ställer du dig till en prästs/imams/annan religiös ledares närvaro vid 

vägledningssamtal? 

16. Hur ställer du dig till andras närvaro vid vägledningssamtal (föräldrar, äkta 

makar/sambor, vänner?  

17. Hur tror du att en klients tro påverkar hans/hennes sätt att fatta beslut? 
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18.  En klient tackar nej till en utbildning eller praktikplats av religiösa skäl. Hur 

agerar du som vägledare?   
19. En klient visar tydligt, genom klädsel, symboler eller annat, att hon/han har en 

speciell religiös tro. Hur reagerar du? 

20. Hur reagerar du om en man av religiösa skäl vägrar att skaka hand med en kvinna?  

21. Hur reagerar du om en kvinna av religiösa skäl vägrar att skaka hand med en man?  

22. Om klientens religiösa tillhörighet kommer upp under ett samtal, hur reagerar du? 

23. En persons tro och kultur påverkar hur hon/han fattar beslut. En del människor 

fattar beslut på helt individuell basis medan andra rådfrågar och lyssnar till 

släktingar, vänner, andliga ledare m. fl. Hur ser du, som vägledare,  på kollektivt 

respektive individuellt beslutsfattande? 

24. Har du några andra tankar om det här ämnet som du skulle vilja dela med dig av? 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3, Medföljande brev 
    Köping, april 2007 
Hej! 
 

Mitt namn är Teija Heljeberg och jag är student vid Lärarhögskolan i Stockholm. Jag bor i 

Köping och ska nu skriva min C-uppsats på Studie- och yrkesvägledarprogrammet. Min 

uppsats ska handla om vägledares inställning till troende klienter. Orsaken till att jag 

skickar enkäten till just dig är att du är yrkesverksam vägledare. I arbetet som vägledare 

kommer du i kontakt med människor av många olika kulörer och kulturer. Det är viktigt, 

anser jag, att veta vad vägledare tycker och hur de reagerar på olika situationer som kan 

uppstå inom vägledning. För mig som inte är färdigutbildad är det extra angeläget. Dina 

tankar bidrar till att jag blir en bättre vägledare. Därför vore jag mycket tacksam om du 

ville ta dig tid att besvara enkäten. Din medverkan är avgörande för att jag ska kunna 

genomföra mitt forskningsarbete.  

 

Enkäten består av 24 frågor och jag vill påpeka vikten av att du svarar så ärligt och  

uppriktigt som möjligt. Du får vara helt anonym, inte ens jag vet vem som svarar vad. 

Enkäten skickas till 24 yrkesverksamma vägledare i X och med ett så litet urval är varje 

svar extra viktigt. Jag vore mycket tacksam om du ville skicka tillbaka den så snart som 

möjligt, allra helst före slutet av april månad. Om du har några frågor är du välkommen att 

kontakta mig på nedanstående e-postadress. 

Ett varmt tack för din hjälp!  

 

Med vänliga hälsningar, 

Teija Heljeberg 

 

e-postadress: 

Teija.Heljeberg@student.lhs.se 

 

 

 

 

 



 

44 

Bilaga 4, Respondenterna 
• Respondent nr 1 är kvinna, utbildad vägledare och agnostiker. 

• Nr  2  är kvinna, utbildad vägledare och agnostiker. 

• Nr 3 är kvinna, har ingen akademisk utbildning och troende. 

• Nr 4 är kvinna, utbildad vägledare och agnostiker. 

• Nr 5 är kvinna, utbildad vägledare och agnostiker/ateist. 

• Nr 6 är kvinna, utbildad vägledare och agnostiker. 

• Nr 7 är man, utbildad vägledare och troende/agnostiker. 

• Nr 8 man, utbildad vägledare och agnostiker. 

• Nr 9 är kvinna, utbildad vägledare och agnostiker. 

• Nr 10 är kvinna, utbildad vägledare och troende. 

• Nr 11 är man, utbildad vägledare och ateist. 

• Nr 12 är man, utbildad vägledare och ateist. 

• Nr 13 är kvinna, utbildad vägledare och troende/agnostiker. 

• Nr 14 är kvinna, har annan akademisk utbildning och är agnostiker.  

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


