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Jag finns här för eleven 
 

- Etik inom studie- och yrkesvägledning. 

 

Anette Karlsson 

 

Sammanfattning 

Denna uppsats handlar mycket om hur man som studie- och yrkesvägledare kan agera när vi 

ställs inför etiska frågeställningar. I uppsatsen förklaras även vad etik egentligen är och vad som 

är skillnaden mellan etik och moral. Uppsatsen är kvantitativ och undersökningen har gjorts i 

form av att enkäter skickats ut till samtliga yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare i en 

svensk kommun. De studie- och yrkesvägledare som har deltagit i undersökningen har bl.a. givit 

tips om hur man kan agera när man stöter på ett etiskt dilemma, de har givit sin syn på om de 

etiska frågeställningarna har ökat eller minskat under de senaste åren och de har även givit 

förslag på vilka etiska frågeställningar som man stöter på då och då som yrkesverksam studie- 

och yrkesvägledare. 
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Abstact 

This essay is about how a person how works with guidance for studdys and works can act when 

they manage ethical questions. In the essay explains even what is ethics really are and what 

moral really are, what are the difference? The essay are a quantity study and the examination 

have been done with help by a questionnaire which haw been sent out too the persons how 

works with guidance for studdys and works in a Swedish municipality. The people how works 

with guidance for studdys and works and have participate in this study have among other tings 

given proposition off how too act when they have too take position in a ethical questions, they 

have also given his/her sight of if the ethical questions have increased or reduced under the 

latest years and they have even given proposition at ethical questions how they how works with 

guidance for studdys and works can thrust during work. 
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1 Inledning 

Som studie- och yrkesvägledare har man vissa yrkesetiska riktlinjer att förhålla sig till. Dessa är 

framtagna dela av en intresseförening som heter Studie- och yrkesvägledaren
1
 och som finns 

inom Lärarnas Riksförbund och dels av Vägledarföreningen
2
. I denna undersökning ska försök 

göras att ta reda på vad yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare tycker om de etiska regler 

och riktlinjer som redan finns framtagna för yrket. Ytterligare ett mål med undersökningen är att 

undersöka hur yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare reagerar när de stöter på ett etiskt 

dilemma. 

Molander (2005) hävdar att vi som barn får lära oss att tala sanning. Vid senare tillfällen i livet 

säger man till oss att vi måste vara solidariska. Han undrar här vad som händer när solidariteten 

kräver att man ljuger. Uppsatsförfattaren anser att ett bra exempel på detta är en person som 

ljuger för att inte såra en person som han/hon tycker väldigt bra om. 

Som tidigare skrevs är tanken med denna undersökning att försöka ta fram information om hur 

yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare arbetar när de stöter på ett etiskt dilemma. Hur gör 

man t.ex. om man känner pressen på sig att så många ungdomar så möjligt ska fortsätta sina 

studier på ortens gymnasieskolor samtidigt som man känner att man i nian har flera ungdomar 

som vill söka sig från orten av olika anledningar? Hur hanterar man frågan om varför vissa 

sökande kommer in på t.ex. en vuxenutbildning på orten medan andra inte gör det? Ibland 

känner sig studie- och yrkesvägledare sig mera som rekryterare än som en opartisk vägledare 

och hur hanterar man en sådan känsla? Ja, frågorna blir bara fler och fler så här i början av 

uppsatsen och förhoppningsvis kommer vi att finna svar på en del av dessa under läsandets 

gång.  

 

1:1 Val av problemområde/ problemformulering 

Uppsatsförfattaren som person har alltid varit intresserad av existentiella och etiska frågor så 

detta uppsatsämne kommer ganska naturligt. När vi dessutom läste Collste (2002) som 

kurslitteratur så började bitarna falla på plats.  

Intresset för etiska frågor inom studie- och yrkesvägledningen har vuxit sig allt starkare under 

hela utbildningen, kanske framför allt under de två praktikperioder som har ingått i 

utbildningen. Personligen tycker uppsatsförfattaren att ämnet är viktigt. Dels därför att det inte 

finns så mycket tidigare forskning inom detta område, när man letar på Libris
3
 på sökordet 

yrkesetik får man i och för sig 690 träffar och en del av dessa träffar handlar om lärares 

yrkesetik. Frågan är ju då om man automatiskt kan jämföra lärares yresetik med studie- och 

yrkesvägledarnas? Författaren till denna uppsats tycker inte det. När man använder sig av 

sökorden yrkesetik för studie- och yrkesvägledare så får man ingen träff alls. Sökorden etiska 

dilemman ger 24 träffar men ingen som man kan härleda till valsituationer och så vidare. En 

annan anledning till att ämnet är viktigt är att det är ett ämne som alla yrksversamma studie- och 

yrkesvägledare stöter på med jämna mellanrum. Tanken är att det ska vara ett ämne som 

                                                     

1 http://forening.proventek.net/vagledarna/etiskaregler.html Hämtdatum: 2009-03-06 

2 www.vagledarforeningen.org Hämtdatum: 2009-05-04 

 

3 www.libris.kb.se Hämtdatum: 2009-03-12 

http://forening.proventek.net/vagledarna/etiskaregler.html
http://www.vagledarforeningen.org/
http://www.libris.kb.se/
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engagerar yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare och uppsatsförfattaren tror att det är ett 

ämne som man behöver diskutera mycket mer än vad som görs idag kollegor emellan. 

Förhoppningen är alltså att man ska uppmärksamma ämnet mer och ta vara på varandras 

kompetens inom området, t.ex. via diskusioner med varandra. Förhoppningen är att de som läser 

denna uppsats ska förstå vidden av att jobba tillsammans med denna typ av frågor. Studie- och 

yrkesvägledarkårn är en yrkeskår som hela tiden arbetar med människors drömmar, självkänsla 

och sociala- och ekonomiska resurser o.s.v. Det är då av största vikt att vi är ödmjuka och 

förstående inför varje individs personliga upplevelser och tar varje människa på största allvar. 

 

Molander (2005) anser att det finns två saker som en människa aldrig kan undvika och dessa 

saker är att välja och att dö. Heberlein (2008) konstaterar att den viktigaste rättigheten en 

människa har och någonsin kommer att ha är rätten till sitt rätta värde som människa. Detta 

innebär dels rätten till bl.a. frihet och beskydd men rättigheter innebär också att det finns 

skyldigheter. Skyldigheter kan vara att ta ansvar för sitt eget liv, sina val och sina handlingar. 

Man har också skyldighet att vara förnuftig i sin relation till sina medmänniskor och för 

mänsklighetens gemensamma framtid. Heberlein (2008) anser därför att alla val och handlingar 

som en person gör måste noga övervägas. Om de val som en människa gör är mindre väl 

övervägda, eller i värsta fall till och med dåliga, måste personen i fråga i alla fall ta ansvar för 

dem efteråt. Hon konstaterar även att vi som människor blir allt ensammare med våra 

valmöjligheter, de stora berättelserna höll inte mottet och enligt väldigt många är Gud död och 

de stora ideologierna står numera bortglömda i någon dammig ”skamvrå”. Vem ska vi då tro 

på? Heberlein (2008) anser att svaret på denna fråga är självklart, sig själv naturligtvis. Detta 

tyckas dock vara svårare än någon kunde ana, vilket den rikliga förekomsten av olika typer av 

coacher är ett säkert tecken på, enligt Heberlein (2008). 

När man arbetar som studie- och yrkesvägledare arbetar man med en persons valmöjligheter. 

Som studie- och yrkesvägledare ska man försöka ge varje enskild människa de verktyg som just 

de behöver för att kunna fatta ett beslut. En person behöver kanske fatta olika svåra beslut under 

olika tidpunkter i livet och verktygen som behövs kanske inte alltid är de samma. Molander 

(2005) konstaterar även att de val som alla människor måste göra fördunklas av den osäkerhet 

som finns i varje människas liv. Heberlein (2008) anser att våra val är individuella beslut som 

har en avgörande del i vem vi är och hur vi ser på oss själva. Molander (2005) hävdar att den 

personliga regelboken, som är personlig för alla människor, säger att vi ska ta hänsyn till och 

analysera de olika konsekvenserna som olika valmöjligheter kan ge. Vi ska som människor även 

välja det alternativ som tar oss närmast det mål som vi önskar uppnå. Vad regelboken däremot 

säger mindre om är att människorna aldrig kan få fullständig kunskap om hur man fattar olika 

beslut som måste fattas vid olika tillfällen i livet. Henriksen & Vetlesen (1999) konstaterar att 

Immanuel Kant, den mest inflytelserike moralfilosofen i modern tid, i sina texter framhöll att 

alla mänskliga varelser är ”självlagstiftande”. Detta förklarar han med att människan endast 

följer de etiska lagar och principer som hon under livets gång har gett sig själv. Modig (2002) 

anser att frihet att skapa och utvecklas är ett behov som alla mäskliga varelser har. Oavsett om 

vi gör det genom att sjunga, skriva, måla eller arbeta i ett företag eller i en organisation som står 

för vissa saker. Hon konstaterar att vi genom uppfostran, utbildning och arbete ständigt får lära 

oss saker som andra anser är rätt. Det är dock sällan som varje enskild individ får möjlighet att 

undersöka vad han/hon tycker i frågan. 

 



 

 5 

1:2 Syfte 

Att undersöka hur yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare förhåller sig till yrkesetiska 

frågor.  

 

1:3 Forskningsfrågor 

 Hur reagerar och arbetar de studie- och yrkesvägledare som deltar i undersökningen när 

det ställs inför ett yrkesetiskt dilemma? 

 Upplever de studie- och yrkesvägledare som deltar i undersökningen att yrkesetiska 

frågor blivit vanligare eller mindre vanliga under de senaste åren? 

 

1:4 Uppsatsförfattarens egen förförståelse i ämnet 

Uppsatsförfattaren har uppfattningen att den snabba samhällsutvecklingen under de senaste åren 

kan har lett till att etiska frågeställningar över huvud taget har blivit allt vanligare. 

Uppfattningen är att människor känner sig allt mer oroliga och förvirrade när man tvingas ta 

ställning till etiska frågeställningar och göra olika val.  

Ett exempel på detta skulle kunna vara att om en person kanske blir av med det arbet där 

vederbörande har arbetat i många år. Helt plötsligt känner sig personen i fråga helt vilsen och 

vet inte alls vart eller till vem som han/hon ska vända sig med all sin oro. För ett par 

generationer sidan hade kanske en person som stod inför detta dilemma hade vänt sig till t.ex. 

kyrkan för att hitta tillbaka till sig själv. Här hade personen förmodligen även fått nya 

perspektiv på det som hänt men idag är det allt vanligare att man inte har den formen av 

trygghet att vända sig till.  

 

1:5 Avgränsningar i uppsatsen 

Ämnet är stort och för att det över huvudtaget skulle bli hanterbart på den korta tid som funnits 

till förfogande så har vissa begränsningar varit av vikt att göra.  

* Avsikten med undsersökningen är inte att undersöka de ev. bakomliggande skälen till att de 

etiska frågetsällningarna har ökat eller minskat under de senaste åren. 

* Det finns heller ingen ambition att försöka förklara vilka etiska frågeställningar som studie- 

och yrkesvägledare anser vara de vanligaste även om information i denna fråga kan komma 

fram under en av enkätfrågorna. 

* En annan avgränsning som görs på grund av tidsbrist är att det i uppsatsen inte kommer att 

dras några slutsatser om de etiska frågeställningarna ökar med ökad ålder eller ej. I en av 

enkätfrågorna ombeds studie –och yrkesvägledarna att kryssa för om de jobbar inom 

grundskola, gymnasieskola, vuxen vägledning eller annan form av vägledningsverksamhet. 

Detta är dock, enligt uppsatsförfattaren, inte tillräkligt med information för att dra några 

slutsatser i frågan.  
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2 Bakgrund 

 

2:1 Skillnaden mellan etik och moral 

Både Heberlein (2008) och Collste (2002) konstaterar att begreppen moral och etik 

ursprungligen hade samma innebörd. Moral kommer från latinets moralis och etik kommer från 

grekiskans ethos och båda begreppen betyder sed, sedvänja.  

Inom nutida moralfilosofi skiljer man dock begreppen åt (Collste 2002). Moral betecknar 

handlingar och ställningstaganden, d.v.s. praktiken, medan etik står för reflektion över det 

moraliska handlandet och de moraliska ställningstagandena, d.v.s. teorin.  

Även Olivestam & Thorsén (1989) konstaterar att begreppen moral och etik är lätta att 

sammanblanda. De förklarar begreppen på följande sätt: 

Moral visar sig i de faktiska handlingar som en människa utför medan etik behandlar den 

intellektuella eller förnuftiga reflektioner  över vad människan anser vara rätt eller orätt och gott 

eller ont.  

 

2:2 Etikens historia 

Etikens historia är också filosofernas historia. Tanken är att här i mycket korta ordalag nämna 

de största  filosoferna och/eller de stora erorna inom filosofin. 

Dorion (2006) kallar Sokrates, 469 – 399 fkr, för filosofins fader. Detta beror inte på att det inte 

fanns filosofer före honom utan snarare beror det på att Sokrates var den som ledde in den 

filosofiska läran en annan inriktning. Tidigare hade filosofin mest bestått av naturspekulationer 

medan Sokrates ville att man hädanefter skulle intressera sig lite mer för de rent mänskliga 

angelägenheterna och de etiska frågorna. Hamlyn (1994) konstaterar att Sokrates aldrig skev ner 

sina tankar utan det mesta som finns nedskrivet av Sokrates tankar skrevs av hans lärjungar 

Planton eller Xenofon, historiker. Delius, Gatzemeier, Sertcan & Wünscher (2000) skriver att 

Sokrates ända fram till sin död hävdade sanningens existens och betydelse. Han ansåg att 

människorna bättre nalkades sanningen genom ett filosofiskt samtal. Sokrates var den första 

som uppmuntrade samtal där samtalsparterna fick uttrycka sin position på ett sådant sätt att de 

logiska svårigheterna eller motsättningarna som finns inbyggda i hans ståndpunkt avslöjas. Det 

är först då som man börjar ifrågasätta sådant som man ansett som självklart tidigare, enligt 

Sokrates. Sokrates anses därför vara det filisofiska samtalets fader. 

Hamlyn (1994) skriver att även om Platon, 427 - 347 f.kr, var Sokrates lärjunge, vilket han blev 

före 28 års ålder, så var han fram för allt socialt sett en helt annan personlighet. Platon var en 

mycket produktiv skribent och det är tack vare honom som Sokrates tankar finns väl bevarade. 

Många av Platons texter handlar nämligen om Sokrates läror. Ett annat livsverk som Platon 

startade och som efter hans död gick i arv mellan filosoferna i flera hundra år är skolan 

Akademien i Athen. Delius, Gatzemeier, Sertcan & Wünscher (2000) anser att Platons 

filosofiska tyngpunkt ligger inom etikens ramar och att hans huvudsakliga gärning var att främja 

möjligheten till ett säkert vetande. Författarna anser att skillnaden mellan Sokrates och Platons 

filosofiska tankar var att Sokrates etiska diskussioner mestadels gällde individualetiska frågor 

medan Platons anses ha varit samhällsetiska, här ingår frågor om människans agerande på det 

politiska och sociala området. Platon anses speciellt ha intresserat sig för uppfostrans- och 

utbildningens roll.  



 

 7 

Hamlyn (1994) anser att nästa filosof som här ska tas upp, Aristoteles 384 - 322 f.kr, inte kan 

beskrivas på samma sätt som Platon. Här har vi alltså ytterligare en anna typ av personlighet. 

Aristoteles anses ha skrivit dialoger men tyvärr är det inte många av dem som har överlevt till 

modern tid. Vid ca. 18 års ålder, anser Hamlyn 1994, anlände läkarsonen Aristoteles till Athen 

och blev då medlem i skolan Akademien som alltså grundats av Platon. Efter en tid grundade 

dock Aristoteles en ”egen” skola kallad Lykeion som fanns sida vid sida med Akademien i 

Athen under flera hundra år. Delius, Gatzemeier, Sertcan & Wünscher (2000) skriver att 

Aristoteles anses ha varit den grekiska filosofins store systematiker. Han ska ha ordnat och delat 

in den varseblivna världens mångfald i kategorier och detta arbete anses han efterföljare inom 

den aristoteliska filosofiskolans ha fortsatt med långt efter Aristoteles död.  

 

Vi lämnar nu Antikens filosofer och under de kommande filosofiska erorna, den medeltida I och 

II, renässansen och rationalismen, levde många filosofer men dessa anses inte ha utvecklat de 

filosofiska tankarna i någon större utsträckning så i denna uppsats hoppar vi över dessa och 

beger oss till Den bittiska empirismen. 

Hamlyn (1994) skriver att John Locke, 1632 – 1704 e.kr, på Christ Church collage i Oxford 

studerade de filosofiska lärorna. Han anses till och med ha undervisat i grekiska och 

moralfilosofi på samma collage. Efter några år blev Locke alltmer intressead av medicin och 

avlade så småningom en läkarexamen. Mycket av Lockes tankar finns bevarade i text än idag. 

Delius, Gatzemeier, Sertcan & Wünscher (2000) skriver att Locke utvecklade en kunskapsteori 

som fokuserar på de föreställningar och bearbetningar, och kombinationen av dessa två, som 

människan erhållit från sina egna erfarenheter. Lockes teori fick stor genomslagskraft under 

upplysningstiden. Enligt Locke innebar innehavet av den högsta politiska makten att man också 

hade plikten att utfärda lagar till skydd för medborgarnas liv, rättigheter och egendom. 

Nästa filosof som Hamlyn (1994) tar upp är George Berkeley, 1685 – 1753. Han är född på 

Irland och blev så småningom präst, även detta på Irland. Berkely studerade bl.a. Lockes och 

Newton läror på Trinity college i Dablin och precis som Locke blev han kvar på sitt college som 

undervisande docent några år efter avslutade studier. Hans mest kända och viktigaste texter 

skrevs just under hans docenttid i Dablin. Delius, Gatzemeier, Sertcan & Wünscher (2000) 

konstaterar att Berkeley redan i unga år formulerade den tes som har kommit att förknippas med 

honom ”Att existera är att vara varsebliven eller att versebli”. Enligt Berkely förutsätter existens 

med andra ord antingen varseblivning eller medvetande.  

Hamlyn (1994) skriver att det är svårt att ange en exakt filosofisk position när det gäller David 

Hume, 1711 – 1776, många som har satt sig in i hans arbete anser att han är den av den bittiska 

empirismens största filosof i det avseendet att han förde de filosofiska principerna till ytterlighet 

när det gäller skepticism. Det var meningen att Hume skulle ta en juridisk examen vid 

Universitetet i Edinburgh, där han också föddes. Han anses dock ha lockats bort från denna bana 

på grund av sin passion för litteratur och det slutade med att han inte tog någon examen alls. 

Passionen för litteratur höll dock i sig och ledde till att många texter av olika slag skrevs. 

Delius, Gatzemeier, Sertcan & Wünscher (2000) anser att Hume  är den brittiska empirismens 

huvudföreträdare. Hume anses ha utgått från att all kunskap härrör ur erfarenheten. Han ansåg 

att källan till vetandet är den sinnliga varseblivningen och att förnuftet inte kan, på egen hand, 

ge människan någon sann kunskap.  

Nästa filosofiska era brukar man kalla för upplysningen och här har vi flera filosofer men den 

som har satt mest spår är Rousseau, 1742 – 1778. Hamlyn (1994) skriver att Rousseau var 
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medarbetare i den encyklopedin som var verksam under denna tid. I sina texter är Rousseau ofta 

kritisk mot samhällets roll i mänskliga angelägenheter t.ex. i texterna Du contrat social och É 

mile båda skrivna 1762. Dessa två arbeten gav honom inte bara berömelse utan de ledde till att 

Rousseau var tvungen att fly från Frankrike och bosätta sig i Schweiz. Efter detta var han 

ganska rastlös och flyttade ofta, strax före sin död återvände han till sist till Frankrike. Delius, 

Gatzemeier, Sertcan & Wünscher (2000) anser att Rousseau i uppfostringsromanen É mile 

förespråkade sin tes om att människan av naturen är god och att han/hon erhåller sin eventuellt 

dåliga moral av det samhälle han/hon växer upp i. Enligt Rousseau var en av anledningarna till 

att samhället kan ge dålig moral dåliga uppfostringssystem.  

Delius, Gatzemeier, Sertcan & Wünscher (2000) tycker att även en filosof som hette Voltaire 

också hör hemma bland de större filosoferna genom tiderna, detta håller dock inte alla forskare 

med om. Författarna tycker att Voltaire var en mycket stor person både filosofiskt och andligt. 

De tycker att han har kommit att personifera upplysningstidens filosofer men han fick också lida 

för sina åsikter bland annat blev även han, liksom Rousseau, utvisad ur Frankrike och hans 

texter brändes offentligt. Voltaire var ständigt i konflikt med den katolska kyrkan men han 

ansågs inte vara ateist han lär bl.a. han sagt att om Gud inte hade funnits hade man blivit 

tvungen att uppfinna honom. Med detta menade Voltaire att människor behöver ett centrum och 

ett stöd, Voltaire sade en tygel, för att hålla sig till den dygdiga och rätta eller helt enkelt det 

sant mänskliga.  

I denna uppsats avslutar vi tillbakablicken på de historiska filosoferna med Kant. Hamlyn 

(1994) anser att Immanuel Kant, 1724 – 1804, är giganternas gigant bland 1700-tals filosoferna 

och många anser att han är den störste filosofen genom tiderna, enligt Hamlyn (1994). Hans 

texter anses vara torra och svårlästa och ändå ansåg han vara en social person som till och med 

tilldelades en hedersprofessur i logik och metafysik vid Universitetet i Königsberg. Kant hade 

många teorier om bl.a. ett verkligt jag, om frihet och om Gud och även om dessa idéer ibland 

blev lite problematiska så tyckte Kant själv att det inte blev problematiskt om man såg det från 

det praktiska förnuftets synpunkt. Kant ansåg istället att det praktiska förnuftet, det slags förnuft 

som människan använder när de överväger vad de bör göra, förutsätter ett noumenalt jag, 

transcendental frihet och Gud som villkoret för att uppnå det högsta goda.   

Modig (2000) hävdar att människor idag kanske är mer intresserade av vad som är rätt och fel 

än vad tidigare generationer har varit. Hon anser att detta har en rad olika förklaringar bl.a. att vi 

idag tydligare än någonsin ser och lever mitt i och får ta konsekvenserna av tidigare 

generationers handlande. Hon skriver även att den peronliga historia som på många sätt präglar 

en människas etiska förhållningssätt många gångar har ett långt och invecklat händelseförlopp 

som för de flesta har sina rötter både i det samhälle som han/hon vuxit upp i och i personens 

privata sfär. Varje människa är unik och bär på en egen berättelse om han/hon är och hur 

han/hon har formats till denna unika person. Modig (2000) anser att etik egentligen ska 

betraktas som något självklart som vi inte behöver tänka så mycket om. Hon anser att vi redan 

som barn utvecklade etiska regler som sedan följer oss genom hela livet.  

 

2:3 Olika typer av etik 

Olivestam & Thorsèn (1989) delar in etiken i tre olika delar. 

* Innehållsetik där men ställer sig frågor typ Ska man tala sanning eller inte i alla lägen? 

* Normativ etik ger svar på frågor som Hur bör vi resonera när vi avgör vad som är rätt och vad 

som är fel? 
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* Metaetik undersöker de skäl som vi har för att tycka att något är rätt samtigt som något annat 

är fel. 

I den här uppsatsen kommer författaren bara att gå in på den normativa etiken.  

Olivestam & Thorén delar in även den normativa etiken i tre undergrupper. 

* Konsekvensetik 

” En konsekvensetikeranser att man bör avgöra om en handling  

är rätt eller orätt på grundval av dess konsekvenser”. 

                (Olivestam & Thorsèn 1989 sid. 99)  

 

* Pliktetik 

 ” Pliktetiker anser att en handling är rätt eller orätt endast 

 genom egenskaper hos själva handlingen”. 

                 (Olivestam & Thorsèn 1989 sid. 

105) 

 

* Sinnelagsetik 

 ” Enligt sinnelagsetiken är en handling rätt, endast om 

 en handling är utförd med goda avsikter”. 

               (Olivestam & Thorsèn 1989 sid. 109) 

Rydberg (2003) håller med om de olika typer av normativ etik som Olivestam & Thorsèn 

(1989) tar upp men vill också lägga till: 

* Resultatetik det som Olivestam & Thorsèn (1989) kallar Konsekvensetik kallar Rydberg 

(2003) för Resultatetik. 

* Situationsetik 

 ” Situationsetiken är i första hand ett sätt att fatta beslut. 

 När jag ska handla är det viktigt att ta ställning beträffande 

 vad som är rätt eller fel”. 

                (Rydberg 2003 sid. 61) 

Collste (2002) nämner i sin text något som han har valt att kalla: 

* Feministisk etik 

 ”En viktig utgångspunkt för den feministiska etiken är den 

 bristande jämlikheten mellan kvinnor och män. I varje 

 existerande samhälle har männen generellt sätt en bättre 

 utbildning och högre lön än kvinnor. Kvinnor är också utsatta 

 för olika former av förtryck”. 

                  (Collste 2002 sid. 52) 
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3 Litteratur 

För att leta litteratur har efterforskningar mest gjorts på bibliotek och i bokhandlar. Några 

slagningar har också gjorts på internet, se val av problemområde/problemformulering. Som syns 

i förslaget till forskningslitteratur och bakgrundslitteratur, längre fram i arbetet, så har det 

utkommit mycket intressant litteratur i ämnet under de senaste åren så det känns verkligen som 

att det finns litteratur att luta undersökningen emot. 

När uppsatsförfattaren har letat information på internet har hon försökt att hitta de så kallade 

primärkällorna vilket Leth & Thurén (2000) anser är mycket viktigt. De anser att det alltid är 

viktigt att hitta förstahandsuppgifterna. Om detta av någon anledning inte går så är det viktig att 

man har med i tankarna att det är en annan persons- eller förenings tolkning av den ursprungliga 

tolkningen.  

 

 

3:1 Litteratur i ämnet 

Här redovisas den litteratur som uppsatsförfattaren har hittat i ämnet. Anledningen till att det har 

gjorts en resumé av baksideinformationen på den litteratur som inte är direkt forksnings och 

metod relaterad litteratur är att om uppsatsförfattaren själv försöker beskriva litteraturen så blir 

denna text för lång, enligt uppsatsförfattaren själv. 

Aspelin, J. (2005). Den mellanmänskliga vägen. Martin Bubers relationsfilosofi som 

pedagogisk vägvisning. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.  

Jonas Aspelin är fil.dr. i sociologi och universitetslektor i pedagogik vid Lärarutbildningen på Malmö 

högskola.  

I Den mellanmänskliga vägen analyseras en av 1900-talets största tänkares, Martin Bubers, teori och 

tankar runt undervisning av studenter på både grund-, gymnasie- och vuxenutbildning. Anledningen till 

att Aspelin vill undersöka Bubers teori är att han vill lyfta fram på vilket sätt teorin kan tolkas i 

undervisningssitationer. I centrum för undersökning står den genuina relationen som uppstår mellan 

elev och undervisande lärare. Hur förverkligas denna relation och vilka krafter finns som försöker 

förhindra denna relation är några av frågeställningarna som Aspelin lyfter fram i texten. 

Aspelin anser att Bubers relationsfilosofi träder fram som trovärdig pedagogisk vägvisning i en vilsen tid. 

Varför? 

Koppling till uppsatsen: Texten beskriver hur lätt det är att ett missförstånd uppstår och vilka 

konsekvenserna kan bli i form av att kanske elever känner sig kränkta. 

Collste, G. (2002). Inledning till etiken. Lund: Studentlitteratur. 

Göran Collste arbetar som professor i tillämpad etik och är föreståndare för Centrum för tillämpad etik 

vid Linköpings Universitet. 

Boken är fram för allt tänkt som en introdution till etiskt tänkande. Collste presenterar i sin text 

grunderna för etisk argumentation och förhållandet mellan etik och religion. Bland annat behandlas 

etiken inom kristendom, islam och buddhism på ett mycket intressant sätt. Han tar också upp nyare 

politiska rikningar som kommunitarism och feminism vilket lyfter texten betydligt. I boken diskuteras 

aktuella frågor inom tillämpad etik och yrkesetik och i texten finns exempel på moraliska problem som 

är tänkta att stimulera läsaren till egna reaktioner och reflektioner. 
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Koppling till uppsatsen: Denna text har varit ovärderlig för uppsatsen eftersom det har varit en bok som 

man hela tiden återvänder till. Här finns också exempel på etiska dilemmor som man kan stöta på även 

som studie- och yrkesvägledare men kanske fram för allt som medmänniska. 

Dorion, L-A. (2006). Sokrates. Danmark: Alhambras PocketEncyklopedi.  

Louis-André Dorion är professor i antik filosofi vid Universitetet i Montréal i Kanada. 

Författaren börjar med att konstatera  att Sokrates kallas för filosofins fader, han är dock inte filosofins 

grundare utan Sokrates var snarare den som ändrade filisofins inriktning. Detta innebär att han styrde 

bort filisofin från de naturspekulationer som tidigare hade förekommit och att han istället betonade att 

filosofin hädanefter skulle intresserad sig för rent mänskliga angelägenheter och etiska frågor.  Koppling 

till uppsatsen: Denna text tar upp den historiska biten inom etiken. Uppsatsförfattaren anser att man 

måste få en viss dos historik för att förstå varför saker och ting ser ut som det gör idag och varför vi 

tänker som vi gör idag. 

Hamlyn, D. W. (1994). Filosofins historia. Stockholm: Thales. 

D.W Hamlyn har under många år arbetat som professor i filosofi vid Birkbeck College, University of 

London. 

Boken är en välskriven och lättillgänglig berättelse om filosofihistoria. Författaren tar upp det som 

kännetecknar den västerlänska filosofin alltifrån dess begynnelse hos naturfilosoferna från Miletos. 

Historiken i boken spänner över 2500 år och Hamlyn lyckas fånga de historiska huvuddragen. Texten tar 

upp många stora filosofer genom tiderna och förklara deras förhållande till varandra och hur just denna 

filosof vidareutvecklade de filosofiska tankarna. 

Koppling till uppsatsen: Även denna text har varit ovärderlig när det gäller information om de gamla 

filosoerna och deras tankar. 

Heberlein, A. (2008). Det var inte mitt fel! Om konsten att ta ansvar. Veneta, Italien: ICA 

boförlag. 

Ann Herberlein är teologie doktor och forskare i etik. Hon har i flera år undervisat vid Centrum för 

teologi och religionsvetenskap vid Lunds Universitet och är även knuten till Filosofiska institutionen vid 

Stockholms Universitet. Herberlein är även verksam som debattör och skribent.  

Heberlein anser att de finns överallt, människorna som vägrar att ta ansvar för sina egna handlingar. De 

där personerna som alltid tycks hitta någon eller något att skylla på. Det finns tecken i dagens samhälle 

som, enligt Heberlein, tyder på att det pågår en massflykt från ansvar. Denna massflykt har både 

möjliggjorts och till och med uppmuntrats av av det samhällklimat där det blivit fult att skuldbelägga  

och där allt fler betraktar sig som offer. Är det verkligen så att man har rätt att känna sig kränkt för att 

man inte får ett högt betyg som man dessutom inte förtjänar frågar sig författaren. Herberlein 

konstaterar dock att vara människa inte bara innebär rättigheter utan också skyldigheter. Den främsta 

av dessa skyldigheter är att ta ansvar för sitt liv, sina val och sina handlingar. Detta ska göras i relation 

till medmänniskorna runt omkring men också för vår gemensamma framtid.  

Koppling till uppsatsen: När man gör ett val i livet, oavsett om det gäller vilken mat man ska äta till 

middag eller om det gäller ett studie eller yrkesval, måste man vara beredd på att ta konsekvenserna av 

det val man har gjort. 

Henriksen, J-O. & Vetlesen, A J. (1999). Etik i arbetet med människor. Lund: Studentlitteratur.  

Jan-Olov Heriksen arbetar som professor i systematisk teologi vid Oslo Universitet. 

Arne Johan Vetlesen arbetar som docent i filosofi vid Oslo Universitet. 
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Om man har gjort valet att arbetar med männsikor stöter man på otaliga situationer då etiska 

överväganden måste göras. Frågan är bara vad det innebär det egentligen att göra rätt då olika värden 

står mot varandra? Hur kan man lösa etiska dilemman? 

Boken ska ses som en intoduktion i etik och etiskt tänkande för fram för allt social-, omsorg- och 

vårdområdena. Författarna tar upp etik och moral som grundvillkor för mänsklig existens: sårbarhet, 

beroende och dödlighet i relation till önskemål om självbestämmande över sitt eget liv. Olika etiska 

riktningar så som pliketik, nyttoetik och närhetsetik tas också upp i boken. 

Koppling till uppsatsen: Hur gör man för att behandla sina medmänniskor etiskt korrekt? Vad gör man 

när missförstånd har uppstått?  

Modig, M. (2000). Etik i vardagen. Tankar kring de svåra frågorna i vårt dagliga liv. 

Stockholm: Forum. 

Om Maria Modig finns för tillfället ingen vidare information. 

Modig anser att etik ofta upplevs som något svårt och abstrakt vilket hon också håller med om att det 

är. Hon konstaterar dock att vi som medmänniskor ständigt ställs inför frågor om vad som är rätt och 

fel, ont och gott. Modig reflekterar över den etik som styr våra tankar, vårt handlande och samvaron 

med andra människor. Var och en har sin personliga etik, konstaterar Modig, men vi får inte glöma bort 

att det samtidigt finns en gemensam moral i ett fungerande samhälle.   

Koppling till uppsatsen: Modig anser att allt fler personer blir allt ensammare om att fatta viktiga beslut i 

livet. Detta leder till att många känner stor oro och ångest.   

Molander, P. (2005). Kejsarens sändebud. Stockholm: Atlantis.  

Om författaren Per Molander finns inga uppgifter. 

Boken består av åtta korta essärer, berättelser, som alla handlar om normkonflikter och vad som kan 

hända om man inte följer eller anklagas för att inte följa de etikska regeler som ett samhälle byggs upp 

av. Berättelserna är alla av äldre datum och författaren har satt ihop dessa för att visa att ett samhälle 

inte klarar sig utan etiska regler och vad som händer när folk bryter mot dessa. Poängen med texten är 

alltså att vi som läsare ska få oss en tankeställare, hur hade vi själva gjort i samma situation? 

Koppling till uppsatsen: Författaren konstaterar att i ett samhälle finns oskrivna etiska regler som alla 

förväntas veta om och följa. Vad händer då om alla inte följer reglerna? 

Olivestam, C E. & Thorsén, H. (1989). Etik och livsfrågor. Stockholm: Liber. 

Om författarna Carl Eber Olivestam och Håkan Thorsén finns för närvarande ingen information.  

Boken är resultatet av att skolstyrelsen i sitt handlingsprogram 1988 deklareade att en omorientering av 

internationaliseringsperspektivet krävdes i den dåvarande religionsundervisningen. Man ansåg att det 

fanns ett motiv till att ge undervisning i etik och livsfrågor utöver de dåvarande linjerna med 

religionskunskap. Författarna anser att i ett mångkulturellt samhälle kan inte ämnen av denna karaktär 

undvikas. Inför mötet med människor med olika traditioner och erfarenheter är det viktigt att få 

kännedom om såväl sin egen kulturbakgrund som andras. Texten är mycket tankvärd när man tänker på 

att vi lever och andas i ett samhället som blir allt mera mångkulturellt. 

Koppling till uppsatsen: Denna litteratur har varit bra att ha som uppslagsbok när man har stött på olika 

begrepp m.m. 
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Philipson, S. (2004). Etik och företagskultur. Lund: Studentlitteratur. 

Sten Philipson är docent vid Uppsala Universitet och forskare inom etik och värderingar. Han leder även 

ett eget företag Proetica AB som är ett konsultföretag inriktat på att hjälpa företag och organisationer 

när det gäller etik, värdestyrning och utveckling av företagskultur.  

Det är väl belagt, anser författaren, att företag som arbetar med etik och värderingar och som därmed 

försöker utveckla sin företagskultur är mer framgångsrika än andra företag som inte gör det. Vad är 

yrkesetik och vad är företagsetik?  

Etikens grunder och principer beskrivs på ett mycket utförligt sätt. Hur bygger man till exempel upp en 

bra värdegrund för hela företaget och hur gör man för att hålla dessa tankar vid liv? På vilka olika sätt 

kan man uppmuntra att medmänskligheten och tankarna runt denna lever kvar även när förtaget växer 

och kanske till och med blir uppköpt av ett storföretag? Ja, detta är bara några exempel på tankar som 

Philipson tar upp i texten. 

Koppling till uppsatsen: Hur ser olika företag, organisationer och myndigheter på begreppet yrkesetik? 

Hur lätt är det för en person som har blivit uppsagd att helt plötsligt rätt sig efter arbetsförmedlingens 

syn på etik och människovärde? 

Rydberg, L. (2003). Etik och livsfrågor. Stockholm: Bonnier Utbildning. 

Om författaren Lars Rydberg finns för närvarande ingen information. 

Boken ska ses som undervisningsmaterial i frågor angående etik och livsfrågor och uppsatsförfattaren 

anser att det är en mycket bra, lättläst och tankvärd text. Den ger kunskaper om etiska rektlinjer, 

centrala etiska begrepp och värdekonflikter. Olika livsåskådningars syn på hälsa, ohälsa, behandling, 

omvårdnad och död tas upp i boken. 

Koppling till uppsatsen: Även detta har varit en bra ”uppslagsbok” när det gäller olika begrepp m.m. 

 

3:2 Bakgrundslitteratur i ämnet 

Detta är den bakgrundslitteratur som har lästs för att uppsatsförfattaren ska blida sig en 

uppfattning om ämnet och konsten att skriva en uppsats. 

Delius, C. , Gatzemeier, M , Sertcan, D. & Wünscher, M. (2000). Filosofins historia. Från 

Antiken till idag. Köln: Könemann. 

Detta är ytterligare en bok som tar upp olika filosofer på ett historiskt plan. Texten är inte lättläst men 

här kan man finna information som man har haft svårt att hitta i andra mera lättlästa texter. Denna bok 

ska mest ses som en uppslagsbok när det gäller filosofiska frågor. 

 

3:3 Yrkesetik 

Under de kommande rubrikerna kommer begreppen yrkesetik och etiska regler för studie- och 

yrkesvägledare att redovisas. Backman (1998) skriver att innan man koncentrerar sig på själva 

forskningsarbetet måste man läsa in sig på ämnet. Med detta menar han att man måste ta del av 

den litteratur och forskning som redan har gjorts i ämnet. Denna del av uppsatsen är därför 

viktig, det är här som man lägger grunden för att underlätta förståelsen av resultat delen. 

Varför behövs yrkesetik? Philipson (2004) anser anser att det inte räcker med att klargöra vad 

som är rätt eller fel. Han konstaterar att det även behövs ett system som möjliggör både för de 

anställda och ledningen inom ett förtag eller en organisation hur man på bästa sätt tillämpar de 
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etiska principerna. Det behövs chefer som i praktiken leder sin personal med hjälp av etiska 

värden. Man ska därför se etiken som en del av något större. Om man ska kunna omsätta etiken 

i praktiken krävs det att man gör den till en del av företagskulturen eller organisationskulturen. 

Aspelin (2005) har skrivit om Bubers relationsfilosofi som pedagogisk vägvisning och 

konstaterar att Bubers absolut största bidrag till mänskligheten ligger på den filosofiska 

antropologins område. Det är som utforskaren av människans problem som Buber har gått till 

historien. Aspelins (2005) tolkning av Bubers skrifter tyder på att Buber anser att man inte kan 

ålägga någon att välja att gå en viss väg. Det går inte heller slå följe med någon annan på den 

väg som den personen har valt att gå, enligt Aspelins (2005) tolkning av Bubers texter. Buber 

anser att planlöst vandrande längs smala och snåriga skogsstigar eller att följa de hjulspår som 

någon annan har kört upp leder någonstans dit det är värt att gå. För att förverkliga sitt sanna jag 

med de val och beslut som det innebär måste varje enskild människa finna sin egen väg. 

                          

” Pedagogiska möten innebär existentiell kommunikation 

    mellan en som funnit riktning och en som håller på att göra det”. 

                                                                                      (Aspelin 2005 sid. 33) 

  

Philipson (2004) fortsätter med att konstatera att etikfrågorna i allt högre utsträckning har lyfts 

fram i samhällsdebatten under de senaste åren. Man har då särskilt uppmärksammat behovet av 

etik i näringslivet. Han tror att de etika frågorna kommer att bli allt viktigare i framtiden. Det 

handlar dock inte bara om att undvika att göra det som är direkt fel. Här handlar det också om 

att faktiskt göra det som är rätt. Philipson (2004) konstaterar vidare att det är viktigt att etiska 

principer och normer måste finnas nedskrivna och beskrivna i en text. Detta för att de ska 

fungera i praktiken. Det är alltid lättare att följa något som finns nedskrivet med svart text på 

vitt papper och som förvaras på ett ställe där alla vet var de kan hitta det om de blir osäkra och 

vill läsa exakt vad som har bestämts.  

Collste (2002) konstaterar att det under de senaste åren har uppmärksammats många moraliska 

problem inom yrkeslivet. Han nämner exempel som Bofors vapenexport, vanvård inom 

åldreomsorgen och Skanskas tunnelbygge under Hallandsåsen m.m. Collste (2002) anser att 

dessa ”skandaler” har lett att intresset för yrkesetik har ökat betydligt under de senaste åren. 

Detta har lett till att yrkesgrupper som haft en yrkesetik sedan tidigare har uppdaterat denna och 

yrkeskårer som har saknat etiska koder och riktlinjer har försökt utforma etiska riktlinjer som 

passar deras yrkeskår.    

 

3:4 Etiska regler för Studie- och yrkesvägledare 

De etiska regler som har tagita fram för studie- och yrkesvägledare, framtagna av en 

intresseförening inom Lärarnas Riksförbund, togs på ett föreningsmöte den 13/10-01. I 

uppsatsen finns dessa etiska regler som bilaga (bilaga 3).  

Det finns ytterligare en förening, Sveriges Vägledarförening, som har framtagit etiska regler och 

riktlinjer i mars 2007 och även dessa finns med som bilaga (bilaga 4) i uppsatsen. 
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Båda dessa föreningar har utgått fran FN:s deklaration om mänskilga rättigheter
4
 och även dessa 

artiklar finns som bilaga, bilaga 5, i uppsatsen.  

 

 

”Studie- och yrkesvägledare har en allt viktigare roll i samhället. Behovet av 

professionell vägledning är stort i ett alltmer utpräglat kunskapssamhälle med 

återkommande studie- och yrkesval i ett för individen livslångt perspektiv. Studie- och 

yrkesvägledarens profession bör därför relateras till en egen yrkesetik.  

De etiska riktlinjerna är i första hand avsedda som stöd vid ställningstaganden i studie- 

och yrkesvägledarnas yrkesutövning. De ska också stimulera till diskussion om studie- 

och yrkesvägledares yrkespraktik. Härigenom stärks studie- och yrkesvägledarnas 

profession och deras reflekterade och medvetna handlande i situationer där etiska 

överväganden bör göras t ex när vägledaren hamnar i korstryck vad gäller olika 

intressenters förväntningar och krav. ”  

(Citat från inledningen av intresseföreningen Studie- och yrkesvägledarens5 ,som finns 

inom Lärarnas Riksförbund, etiska regler och riktlinjer, Bilaga 3). 

 

”Sveriges Vägledarförening6 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.”    

 

(Citat från inledningen av intresseföreningen Sveriges Vägledarförenings etiska regler 

och riktlinjer, Bilaga 4) 

 

 

 

                                                     

4 www.manskligarattigheter.se Hämtdatum: 2009-05-04 

5 http://forening.proventek.net/vagledarna/etiskaregler.html Hämtdatum: 2009-03-06 

 

6 www.vagledarforeningen.org Hämtdatum: 2009-05-04 

 

http://www.manskligarattigheter.se/
http://forening.proventek.net/vagledarna/etiskaregler.html
http://www.vagledarforeningen.org/
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4 Metod 

Uppsatsförfattaren har använt sig av den kvantitativa forskningsmetoden. Hole & Solvang 

(1997) skiver om denna metod att det är viktigt att man som forskare har ett jag – det 

förhållande till det objekt man studerar. Forskaren måste hålla sig på avstånd och ”observera” 

men han/hon får inte på något sätt själv vara en del av det som studeras. Samtidigt som Holme 

& Solvang (1997) säger detta  så konstaterar de att man som forskare aldrig kan vara helt 

värdeneutral och objektiv. Som forskare är man ju trots allt människa. Författarna, Holme & 

Solvang (1997), anser att förutsättningarna består av två huvuddelar. Den ena delen består i att 

forskaren från sin utbildning har grundat en för-förståelse av den förståelse som han/hon ska 

studera. För det andra anser författarna att forskaren har byggt upp vissa socialt grundade för-

domar eller s.k. förutfattade meningar i sitt sätt att närma sig ett problem. Holme & Solvang 

(1997) aner att den kvantitativa metoden är rätt att använda när man vill undersöka olika 

samhälliga förhållanden. Man framhåller dock att ett undersökningsresultat inte är detsamma 

som den sanna verkligheten. Det ska snarare ses som en bild av vissa aspekter hos det fenomen 

som forskaren undersöker.  

En enkät (bilaga 2) med frågor med både fasta och öppna svarsalternativ har sändats ut till alla 

studie- och yrkesvägledare som jobbar i en medelstor svensk kommun. 21 enkäter har skickas ut 

tillsammans med ett så kallat missivbrev (bilaga 1). Eftersom svarsalternativen är både fasta och 

öppna så uppståd det vissa problem när svaren ska sammanställas eftersom det alltid är svårare 

att sammanställa öppna enkätfrågor då svaren på en och samma fråga kan vara mycket 

varierande. Till just denna enkäten kändes det dock rätt att ha många öppna frågor eftersom 

författaren till uppsatsen är intresserad av just hur olika svar på en och samma fråga kan skifta 

beroende på vem man frågar. När enkätfrågorna gjordes så gjordes försök att tillvarata de idéer 

och råd som Wärneryd (1990) tillhandahåller. Som han själv påpekar så är det dock svårt att 

både komma med och följa råd från ett litterärt verk i detta läge eftersom ämnet inte är av den 

naturen att fast frågeställningar är aktuella.  

Det perspektiv inom den samhällsvetenskapliga forskningen som uppsatsförfattaren kommer att 

försöka följa är idealism. May (2001) förklarar att idealism hävdar att våra handlingar inte syns 

enligt det schema som finns när det gäller orsak-verkan. Däremot präglas våra handlingar av de 

regler som vi använder oss av för att tolka världen. Han hävdar även att sociala handlingar 

innehåller regler som hjälper oss att förstå varandra. Uppsatsförfattaren tycker att detta är en 

passande inriktning inom den kvantitativa forskningen. 

Hur tänker då uppsatsförfattaren göra för att försöka förena teori och forskning? 

Uppsatsförfattaren tänker sig här att använda sig av så kallad induktion. May (2001) försöker 

förklara detta begrepp på följande sätt. Induktion kallas det när forskningen kommer före 

perspektivet detta innebär att man försöker generera teoretiska påståenden utifrån den data som 

man har fått fram. Olsson & Sörensen (2007) skriver: 

” Om forskningsarbetet bedrivs efter den induktiva linjen 

utgår forskaren från upptäckter i verkligheten. Dessa sammanförs 

sedan till allmänna principer, som i sin tur kan sammanföras 

i en teori”.     

  (Olsson & Sörensen 2007 sid 32). 

 

DePoy & Gitlin (1999) skriver att den process som den induktiva ansatsen innebär att man 

tänker på ett lite annorlunda sätt och ger den etiketten ”kontextualisering”, att man placerar 
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datan man har fått in i ett större perspektiv. De anser att en forskare som befinner sig ute på 

fältet ständigt strävar efter att placera varje bit av den data han/hon får in i ett sammanhang. 

Detta gör forskaren antingen för att förstå den större bilden eller för att se hur delarna passar 

samman för att på så sätt ge en helhetsbild. 

Ämnet är, så vitt uppsatsförfattaren vet, inte undersökt på detta sätt tidigare. Därför känns den 

induktiva ansatsen i uppsatsen helt korrekt. 

Både May (2001), Olsson & Sörensen (2007) och DePoy & Gitlin (1999) anser att den 

induktiva ansatsen passar bättre i en kvalitataiv undersökning än i en kvantaitativ. Författaren 

till denna uppsats tycker dock att den passar bra även för denna undersökning. Även om 

undersökningen är kvantitativ men eftersom det är ett fåtal enkäter som har skickats ut, 21 

stycken. Att enkäten till största delen består av s.k. öppna frågor (se bilaga 2) är också en 

anledning att använda sig av den induktiva ansatsen. Ytterligare en sak som uppsatsförfattaren 

tycker tala för att använda den induktiva ansatsen är att enkäterna skickades ut till samtliga 

yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare i en kommun. Detta i sig innebär att alla 

yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare i en och samma kommun har valts ut för att 

uppsatsörfattaren vill veta hur studie- och yrkesvägledare med olika arbetsuppgiter och olika 

grupper av ”sökande” anser i denna fråga.   

 

 

 

4:1 Urval 

21 enkäter har skickats ut till alla yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare inom en 

medelstor svensk kommun. Kommunen har valts ut slumpmässigt genom att uppsatförfattaren 

blundade och pekade på en punkt i en kartbok och valde ut den centralort som låg närmast den 

punkt som träffades. 

Kommunen i fråga har ca. 50 000 invånare och studie- och yrkesvägledarna arbetar på 

grundskola, gymnasieskola, inom vuxenutbildningen och på högskolan på orten.  

 

4:2 Tillvägagångssätt 

Som nämts tidigare så har en enkät (bilaga 2) skickats ut tillsammans med ett missivbrev (bilaga 

1) där undersökningens syfte och nyttan med undersökningen förklaras. Brevet har sändats ut 

per post och har ytterligare ett svarsbrev med sig. På svarsbrevet var redan portot betalt och 

adressen finns färdigskriven. 

Uppsatsförfattaren hoppas sedan på ett stort intresse för att fylla i enkten. 

Under tiden som enkäterna väntades tillbaka läste författaren till uppsatsen in litteraturen. 

När enkätsvaren började komma tillbaka sammanställdes dessa och skrevs in i uppsatsen. 

Till slut hoppas uppsatsförfattaren att det ska finnas en röd tråd genom hela uppsatsen och att 

denna kan lämnas in för opposition före den angivna datumet för detta. 
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4:3 Forskningsetik 

I denna uppsats kommer två olika etiska berepp att tas upp och det finns ett klart behov av att 

hålla isär dessa olika etiska begrepp. Här kommer forskningsetiken att beskrivas och tidigare i 

uppsatsen har yrkesetiken beskrivits. 

Vetenskapsrådet antog 1990 Forskningsetiska principer inom humanisitisk- och 

samhällsvetenskplig forskning. Här tas fyra olika typer av etiska regler för forskning upp. 

 Informationskravet: Ejlertsson (2005) förklarar att  informationskravet innebär att man 

som forskare måste vara noga med att informera de deltagande om undersökningens 

syfte och att de detar frivilligt. 

 Samtyckeskravet: Ejlertsson (2005) konstaterar att deltagarna i en undersökning själva 

har rätt att bestämma över sin medverkan i undersökningen. Detta innebär att man som 

forskare måste inhämta ett samtycke från deltagarna som man tänker ha med i 

undersökningen.   

 Konfidentialitetskravet: Ejlertsson (2005) anser att detta innebär att deltagaren i en 

undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet, vilket innebär att forskaren tar på 

sig ett ansvar när det gäller att den enskilda individen inte ska kunna indentifieras av 

utomstående. Det finns även ett krav på att personuppgifter ska förvaras på ett sätt som 

innebär att utomstående ej får tillgång till dem.  

 Nyttjandekravet: Ejlertsson (2005) förklarar att de uppgifter som samlats in om varje 

enskild person i undersökningen endast får användas för det ändamål som forskaren 

från början har förklarat för personen i fråga.   

I denna undersökning har alla dessa etiska regler tagits med i beräkningen när undersökningen 

genomfördes. 

I missivbrevet (bilaga 1) förklarar uppsatsförfattaren syftet och ”nyttan” med uppsatsen. Det 

framgår även att de forskningsetiska riktlinjerna i frågan om kommunens och den enskilda 

individens anonymitet kommer att tillgodoses.   

Enkäten ska att vara helt anonym och för att kunna tillgodose detta har det bara att skickas ut en 

enkät, alltså ingen påminnelse. Uppsatsförfattaren har tagit detta beslut grundat på risken att en 

person kan bli osäker när påminnelseenkäten skickas ut och därför, försäkerhets skull, fyller i 

enkäten två gånger. Eftersom uppsatsförfattaren anser att anonymiteten är så pass viktig i 

uppsatsen så kan risken att en person svara två gånger om en påminnelseenkät skickas ut inte 

bortses ifrån. I mesivbrevet har det att framgått att det bara skickas ut en enkät.  

 

4:4 Validitet och reliabilitet   

Bryman (2002) beskriver begreppen validitet och reliablitet. 

Validitet: Detta är ett mycket viktigt forskningskriterie. När man undersöker validiteten i en 

undersökning gör man en bedömning om de slutsatser som undersökningen har genererat 

hänger ihop eller inte. Med andra ord man kontrollerar att man har mätt är det som man från 

början avsåg att mäta. Bryman (2002) konstaterar  att det finns fyra olika sorters validitet 

begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och ekologisk validitet. 

Reliabilitet: Här undersöker man om resultatet från en undersökning blir den samma om 

undersökningen genomförs på nytt. Man diskuterar om resultatet av undersökningen kan ha 

påverkast av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser. Bryman (2002) anser att reliabilitet oftast 
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blir aktuellt då man väljer att göra en kvantitativ undersökning eftersom den kvantitativt 

inriktade forskaren måste förmodas vara mer intresserad av frågan om huruvida det finns ett 

stabilt mått i undersökningen eller inte.  

I denna undersökning har validiteten kontrolleras på så sätt att uppsatsförfattaren har gjort sitt 

yttersta för att den röda tråden i uppsatsen följs och att man som läsare ser den klart och tydligt. 

I och med detta anser författaren till uppsatsen att  de slutsatser som görs i den färdiga uppsatsen 

hänger ihop med hur själva undersökningen genomförts. 

När det gäller reliabiliteten i den färdiga uppsatsen så anser uppsatsförfattaren att det inte finns 

några tecken som visar att en enkätundersökningen, som har görs i en svensk kommun, skulle 

ge ett likvädigt  resultat i en annan lika stor kommun som den kommun som här har undersökts. 

Det handlar om så mycket mer än kommunens storlek när det gäller dessa frågor. 

Uppsatsförfattaren kan i dagsläget inte se några tecken på att slumpmässiga eller tillfälliga 

betingelser skulle kunna påverkat de personer som besvarat denna undersökningens enkät. 

 

5 Resultat 

Bell (2006) anser att det är mycket svårt att konstruera en bra enkät. Det är mycket svårare än 

man från början hade tänkt sig. Det svåraste är att formulera bra frågor som inte kan misstolkas, 

vilket ju de flesta kan. Hon anser också att det är mycket viktigt att man redan under 

inledningsfasen har en plan för hur svaren ska analyseras.  

 ” Om man skickar iväg eller delar ut enkäter och bara ber en stilla bön 

 att allt ska fungera, kan det mycket väl visa sig att det inte går att göra 

 något vettigt av svaren”. 

     (Bell 2006 sid. 137) 

Författaren till denna uppsats kan bara hålla med om det Bell (2006) skriver men skulle 

dessutom vilja tillägga att ibland blir det inte som man hade tänkt sig. Även om man har en plan 

för hur svaren i enkätundersökningen ska analyseras. I denna uppsats har empirin bestått av 21 

enkäter som har skickats per post till alla yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare i en 

medelstor kommun, ungefär 50 000 invånare. Tyvärr kom bara 5 enkätsvar tillbaka vilket ledde 

till att författaren av uppsatsen var tvungen att funder ut ett nytt sätt att redovisa resultatet av 

enkätundersökningen.  

Resultatet kommer att redovisas på följande sätt: 

* Varje person som har skickat tillbaka enkäten ifylld till uppsatsförfattaren har fått ett ”alias” 

som är Informant A, B, C, D och E. 

* Informanternas svar kommer att redovisas under de olika frågeställningarna, vilket innebär att 

alla informanters svar på en fråga redovisas innan vi går vidare till nästa fråga. 

* Frågeställningarna som används i resultat delen är de samma som användes i enkätutskicket 

(bilaga 2). Svaren som informanterna har gett kommer dock inte att vara ”citat” från 

enkätformuläret utan uppsatsförfattarens egen resumé av informanternas svar. När 

informanternas svar redovisas i sin helhet finns svaret inom ”citattecken”. Uppsatsförfattaren 

anser att det finns en mening med att redovisa svaren på fråga 6 som citat eftersom hon här vill 

framhålla informanternas svar i sin helhet. 
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5:1 Informanternas svar på enkätfrågorna  

1) Vilken typ av verksamhet arbetar du inom? 

 

A * Gymnasieskolan. 

B * Gymnasiesärskolan. 

C * Högskola. 

D * Högskola. 

E * Högskola. 

2) Hur tycker du att de etiska frågeställningarna påverkar ditt arbete? 

 

A * Denna informant tycker inte att han/hon tänker så mycket på om det är etiska 

frågeställningar eller inte. Han/hon anser sig vara en praktiker som inte funderar så ofta över 

moraliska ”rätt- eller felfrågor”. Informanten tycker sig oftast ställa sig på elevens sida, detta 

oavsett om det är det som är ”bäst” när det gäller de kursplaner och programmål som finns eller 

vad våra politiker tycker. När det gäller själva teorin så tycker han/hon sig inte bry sig så 

mycket om denna. 

”Huvudsaken är att det känns rätt för den eleven”. 

B * Anser att dessa frågor är ständigt återkommande i den verksamhet som han/hon arbetar 

inom, gymnasiesärskolan. Här ansvarar man för vägledningen både på individuella 

särskoleprogrammet och på de nationella särskoleprogrammen och detta innefattar ca. 100 

elever. 

C * Tycker sig ständigt ha med sig de etiska tankarna i det dagliga arbetet. Detta gör att han/hon 

reflekterar och tänker till om det kommer upp någon specifik fråga i arbetet.  

”Det sitter mer eller mindre i ryggraden”. 

D * ”De finns med i ryggmärgen dagligen”.  

” Efter ett samtal som är ”svårt” blir man trött”. 

E * ”De formar mitt förhållningssätt, skapar en grund att utgå från. Blir min ”ryggrad” och 

något av min egen vägvisare”. 

3) Hur agerar du personligen när du ställs inför ett yrkesetiskt dilemma? 

 

A * Informanten återupprepar här att huvudsaken är att det blir bra för den enskilde eleven och 

att detta är det klart viktigaste. Han/hon ser sig själv lite grann som elevens ”advokat” gentemot 

det som ibland kan uppfattas som korkade regler. Informanten tolkar och försöker få elev, 

föräldrar, lärare och/eller rektor o.s.v. att försöka se en annan sida av problemet. 

B * Konstaterar att på skolan har han/hon förmånen att ha en kurator på heltid på 

gymnasiesärskolan. Studie- och yrkesvägledaren och kuratorn jobbar väldigt tight ihop när det 

gäller etiska frågeställningar. Dessutom har man EHT-möten varje månad. Studie- och 

yrkesvägledaren sitter dessutom med i en mängd nätverk både inom och utanför kommunen 

eftersom hälften av eleverna på gymnasiesärskolan kommer från andra kommuner. 
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C * ”Oftast försöker jag ta upp saker som yrkesetiska dilemma i min arbetsgrupp. Alltså få 

stöttning och tips om hur jag kan handskas med eller lösa dilemmat”.   

D * Anser att om det är svåra ställningstaganden så ber jag om att få återkomma. Då är det 

viktigt att det ges möjlighet att tänka igenom frågan ordentligt och att rådfråga lärare eller andra 

studie- och yrkesvägledare. Denna studie- och yrkesvägledare konstaterar att nu sitter alla 

studie- och yrkesvägledare på högskolan tillsammans vilket ger möjlighet att diskutera svåra 

frågor och att ”prata av sig” vid behov. 

E * Denna informant anser att det är viktigt att diskutera med sina kollegor. Han/hon har i ett 

studentärende funderat på att prata med studentprästen, det blev dock så att det blev ett spontant 

samtal med studentkuratorn istället. Om han/hon blir tveksam så anser personen att han/hon 

alltid kan skapa utrymme för reflektion.  

4) Vad är det som får dig att agera på just detta sätt? 

 

A * ”Jag finns där i första hand för eleven”. 

B * ” Jag tror på vikten av att arbeta i team kring denna typen av frågor”. 

C * Anser att det beror mycket på att han/hon har tillgång till bra kollegor, vilket han/hon anser 

är en stor styrka och fördel.  

”Fler ser mer än en och man får fler infallsvinklar”.  

D * ”Det är viktigt att inte jäkta fram ett dåligt underbyggt beslut”.  

E * Informanten anser att det är viktigt att gå varsamt fram. 

”Vill känna att jag ger kvalitet till de människor jag möter”. 

5) Anser du att de etiska frågeställningarna har blivit vanligare inom yrket under de 

senaste åren? 

 

A * Nej. 

B * Ja. 

C * Ja. 

D * Ja. 

E * Vet Ej 

6) Vilka etiska frågeställningar anser du vara de vanligaste? 

 

A * ”Ska vi ”styra” elevens val är det jag tänker på först”.  

 ” Vem har ”rätt” – eleven, skolan, föräldrar, andra myndigheter”. 

 ”Vems sida ska jag stå på?” 

B * ”Inom mitt område handlar det fram för allt om inkludering – integrering – utanförskap – 

särskiljande”.  

C * ”Relationen mellan studievägledarnas roll i marknadsföring/rekrytering kontra den 

opartiska man bör ha som studievägledare”. 
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D * ”Gränsdragningen mellan vägledning och rekrytering”. Denna studie- och yrkesvägledare är 

med på mässor och gymnasiebesök inför sista anmälningsdagen. Han/hon anser då att det är 

viktigt att betona att man finns där som studie- och yrkesvägledare och inte som ”försäljare”. 

”Vi får allt fler svaga studenter – när bör man avråda en student att fortsätta påbörjade studier?”. 

E * ”I vilken omfattning jag ska hjälpa studenten att hitta ”genvägar” i högskolesystemet”. 

” I vilken omfattning jag ska utmana studentens bild av världen när jag ser att hans/hennes 

strategier fungerar mindre bra”. 

”Min fördelning av tid mellan studentgrupper”. 

”Vem behöver och varför? Ofta är det de som tar för sig som får”. 

7) Anser du då att de etiska reglerna för studie- och yrkesvägledare är bra? 

 

A * Här svara informanten både Ja, Nej och lägger dessutom själv till Vet ej. 

B * Nej.  

C * Ja. 

D * Ja. 

E * Ja. 

Om Ja vad är det som gör dem bra? 

 

A * Informanten svarar här att det är viktigt att det finns regler att luta sig tillbaka emot om det 

uppstår problem. 

C * ”Det är bra ett ha en gemensam etisk grund att stå på”. 

D * ”Genomtänkt”. 

E * De ger mig stöd. En positiv människosyn förmedlas och de tydliggör yrkeskåren studie- och 

yrkesvägledare. 

Om Nej, varför inte? 

 

A * ”Etiska regler är svåra att tolka. Vi tolkar dem olika beroende på vem vi är och vad vi gör”. 

B * ”Särskolan behandlas i alla sammanhang som ”stykklass”. Visserligen har det under senaste 

tiden satsats medel för att arbeta med särskolefrågor från MYN (numera skolverket) men 

känslan blir ändå att frågorna hamnar hos de ”närmast sörjande”. Ett bra exempel är 

gymnasieutvärderingen. Vem pratar och säger något om särskolan?”. 

Vet ej. 

 

A * ”Finns det etiska regler?” 

8) Finns det något som du skulle vilja tillägga? 

 

A * Informanten svara att han/hon väl får lära sig de yrkesetiska reglerna. Han/hon tycker sig 

ofta inse att det är bra att veta var man kan hitta olika regler. Oftast känner dock respondenten 
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att det kanske till och med begränsar henne/honom i arbetet att veta ”för mycket”, oavsett vilka 

reglerna är.  

”Men finns det inte regler skulle det vara svårt att jobba i en organisation”. 

D * Informanten tyckte att frågorna var svåra att svar på och hoppas att han/hon hade uppfattat 

frågorna ”rätt”. 

 

6 Resultatanalys 

Hartman (2004) anser att analysen av en kvantitativ undersökning består av två delar. Den första 

delen är den beskrivande och den andra delen är den analyserande. 

Under resultat delen har svaren av fem ifyllda enkäter redovisats. Detta måste naturligtvis anses 

som en mycket svag svarsfrekvens eftersom det var 21 enkäter som skickades ut. Eftersom 

enkäten till största delen består av öppna frågor så har informanternas möjligheter att ge 

utförliga svar varit obegränsad. Detta har lett till att svaren har varit omfattande i de flesta 

enkäterna och informationen har blivit ovärderlig i flera sammanhang även om frågorna var 

ganska få.  

Eftersom det inte kom tillbaka mer än fem ifyllda enkäter så kan man ju inte anse att det resultat 

som författaren till denna uppsats tidigare har redovisat kan anses vara relevant för fler än just 

de personer som besvarade enkäten. Man kan dock se vissa tendenser som är värda att tas upp i 

denna analys.  

* Samtliga fem anser att de etiska frågeställningarna oftast kräver att man har någon att prata 

och diskutera med. Man kan dra nytta av varandras kunskaper och idéer till lösningar på 

problemet. Philipson (2004) betonar verkligen vikten av att arbeta i team och att det är viktigt 

att alla i teamet har samma värdegrund när det gäller etiska ställningstaganden. Collste (2002) 

skriver att etiska dilemman kan ofta vara komplicerade och svårlösta. Det är då av oerhörd vikt 

att strukturerar problemet på ett sådant sätt att man vet vad man har att ta ställning till. Han 

anser att det är nödvändigt att både känna till ”sakens rätta tillstånd” dvs. fakta runt problemet 

och att kunna relatera dessa till de etiska normer och principer som problemet omfattar.   

* Samtliga fem informanter uttryckte, på olika sätt, att de finns där för eleverna och kämpar 

dagligen för att det ska blir så bra så möjligt för varje enskild elev. Aspelin (2005) konstaterar 

att det är viktigt speciellt när man jobbar inom ”skolans värld” att man visar eleverna att man 

kämpar för deras skull det är dock också viktigt att göra eleven uppmärksam på att det finns 

lagar och förordningar att hålla sig till så att missförstånd inte uppstår i onödan. 

* Fyra av fem informanter anser att de etiska frågeställningarna har blivit vanligare under de 

senaste åren. Här finns dock ingen tidsangivelse för vad man menar med de senaste åren. Under 

rubriken förförståelse i inledningen kan man ju se att uppsatsförfattarens egen förförståelse är 

att de etiska frågeställningarna har blivit vanligare under de senaste åren. Modig (2000) anser att 

människor idag är alltmer ensam och rådlösa när de gör sina val. Detta leder ofta till stor oro för 

personen i fråga. Även Heberlein (2008) anser att det finns tendenser i samhället som tyder på 

att människor vänder sig till olika former av coacher för att må bra eller få råd i olika 

valsituationer.   

* Fyra av fem informanter anser att de yrkesetiska regler och riktlinjer som har tagits fram för 

studie- och yrkesvägledare (Bilaga 3 och 4) är bra. Att det behövs regler och normer att luta sig 

mot i svåra frågor är dessa överens om. Den enda informanten som inte riktigt var nöjd med de 
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yrkesetiska reglerna och riktlinjerna jobbade på gymnasiesärskolan. Han/hon tycker inte att 

gymnasiesärskolan behandlas på ett bra sätt vare sig i dessa sammanhang eller i t.ex. skollagen 

o.s.v. Molander (2005) och Modig (2000) anser båda två att vi har en form av personlig 

regelbok som har vuxit fram inom oss sedan vi var små barn och för det mesta ser denna 

regelbok ungefär lika dan ut. Frågan är då om man bara kan förlita sig på att alla som jobbar 

som studie- och yrkesvägledare har ungefär samma regelbok med sig? Enligt uppsatsförfattaren 

kan man inte göra detta och därmed fyller de nedskrivna reglerna och riktlinjerna när det gäller 

etiska frågeställningar sin funktion. Collste (2002) hävdar att för att människor över huvud taget 

ska kunna leva tillsammans i ett samhälle behövs normer och regler. Vissa av dessa normer och 

regler finns nedskrivna i lagar och den person som bryter mot dessa kan bestraffas. Det finns 

dock normer och regler som inte finns formulerade eller nedskrivna men som ändå är kända och 

accepterade av samhällets medlemmar. Vi förväntar oss vissa saker av varandra som att om jag 

på något sätt blir skadad i t.ex. en bilolycka så stannar en medmänniska och ser till att jag får 

sjukvård. 

* På frågan om vilka etiska dilemman som är vanligast svarar fyra av fem informanter, på olika 

sätt, att det är svårt att inte framstå som någon som vet svaret på allt t.ex. ”Det är väl klart att du 

ska gå på våran utbildning till förskolelärare, här får du informationen och 

ansökningsblanketten?” Svårigheten att ibland ses som en opartisk studie- och yrkesvägledare 

och ibland ses som någon form av rekryterare till en skolform eller en viss typ av utbildningar. 

Ballandsgången mellan att hjälpa till för mycket och att hjälpa till för lite är ofta svår. Att man 

finns där för eleverna innebär det alltid att eleverna har ”rätt”? Heberlein (2008) anser att de 

personer som jobbar med människor av olika slag måste vara mycket noga med att inte hjälpa 

till för mycket eftersom det aldrig gagnar någon i längden. En person som står inför t.ex. ett 

studieval har all rätt till hjälp med t.ex. information om olika utbildningar och utbildningsorter 

o.s.v. men varje människa måste själv ta ansvar för att t.ex. fylla i ansökningsblanketter m.m. 

Collste (2002) skriver att ett samhälle är uppbyggt på förväntningar, tillit och förtroende. Vad 

händer om de personer som vänder sig till t.ex. en studie- och yrkesvägledare efter att ha 

påbörjat t.ex. en utbildning börjar känna sig mera som rekryterade till utbildningen istället för 

att det var deras egna val. Börjar man då känna ett man tapper förtroendet på samhället? 

 

 

 

7 Slutsatser 

Syftet med denna uppsats är: 

Att undersöka hur yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare arbetar med yrkesetiska frågor.  

Forskningsfrågorna i denna uppsats är: 

 Hur reagerar och arbetar de studie- och yrkesvägledare som deltar i undersökningen när 

det ställs inför ett yrkesetiskt dilemma? 

 Upplever de studie- och yrkesvägledare som deltar i undersökningen att yrkesetiska 

frågor blivit vanligare eller mindre vanliga under de senaste åren? 
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I denna uppsats har alltså försök gjorts att undersöka hur yrkesverksamma studie- och 

yrkesvägledarearbetar med yrkesetiska frågor. Eftersom svarsfrekvensen på den enkät som 

skickades ut måste betraktas som mycket låg så kan vi här bara se tendeser som finns hos de 

fem personer som svarade på enkäten. Dessa tendenser tyder på att man försöker hitta personer, 

antingen kollegor eller personer med en annan yrkesutbildning t.ex. kurator eller präst, som man 

kan diskutera denna typ av frågor med. Svaren tyder på att man som enskild studie- och 

yrkesvägledare känner sig ganska ensam i dessa frågor även om man försöker diskuterar 

frågorna i olika personalkonstelationer så känner ändå alla utom en av de personer som svarade 

på enkäten att det känns tryggt att ha de yrkesetiska regler och riklinjer som finns att luta sig 

emot.  

Hur reagerar och arbetar då de studie- och yrkesvägledare som deltog i enkätundersökningen 

när de ställs inför ett yrkesetiskt dilemma? Som tidigare nämnts så tyder de fem svaren på att 

man försöker hitta personer i sin närhet att diskutera ”problemet” med. De flesta verkar tycka att 

denna lösning är den bästa som finns att tillgå och de är ganska glada att de har personer att 

diskutera frågorna med. Undrar om svaret hade blivit annorlunda om någon studie- och 

yrkesvägledare som arbetar på grundskolan hade svarat på enkäten?  

Upplever de yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare som deltog i enkätundersökningen att 

de yrkesetiska frågorna har blivit vanligare eller inte under de senaste åren? Fyra av fem svarar 

att de upplever att de yrkesetiska frågorna har blivit vanligare under de senaste åren. Eftersom 

svarsfrekvensen hos enkäten är mycket låg så ska man nog ändå vara försiktig med att säga att 

de yrkesetiska frågorna har blivit vanligare de sista åren. Både Heberlein (2008) och Modig 

(2000) tycker sig dock se tendenser av att personer som står inför en valsituation känner sig 

alltmer ensamma och sårbara. De anser att detta är vanligare idag eftersom många varken har 

tidigare generationers erfarenhet eller t.ex. religiösa normer som hjälper dem i sina 

ställningstaganden. 

  

8 Diskussion 

Resultat: 

Resultatet som trotts allt kom in från enkätfrågorna har varit ganska omfattande tack vare 

enkätens öppna frågor. Man kan i enkätsvaren utläsa att yrkesverksamma studie- och 

yrkesvägledare känner en trygghet i att diskutera de etiska frågeställningarna med varandra eller 

andra kollegor så som kuratorer eller liknande på skolorna. En tanke som författaren till 

uppsatsen inte kan bortse ifrån är att det inte har kommit in några svar från yrkesverksamma 

studie- och yrkesvägledare på grundskolan. Uppsatsförfattarens egna erfarenheter säger här att 

som studie- och yrkesvägledare på grundskolan jobbar man oftas ensam på skolan, det finns 

oftast inte fler studie- och yrkesvägledare på skolan. Det finns dock t.ex. kurator, skolsköterska 

m.m. och ofta arbetar dessa yrkeskategorier tillsammans i s.k. elevvårdsteam.  Frågan är ändå 

om en studie- och yrkesvägledare på grundskolan hade svarat annorlunda på frågorna. En av de 

personer som svarade på enkäten jobbade inom gymnasiesärskolan. I denna persons svar kan 

man utläsa lite andra tankar än hos de andra frågan är om det hade funnit samma tendens hos en 

person som jobbar på grundskolan. Eftersom inget svar kom in från yrkesverksamma studie- 

och yrkesvägledare inom grundskolan ska dessa tankar bara ses som just tankar från författaren 

till uppsatsen och inte som någon form av resultat. 
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Metod: 

Här kan vi ju bara ytterligare en gång konstatera att svarsfrekvensen på enkäten som skickades 

ut var mycket låg. Hade den blivit högre om enkäten bara hade fasta svarsalternativ? Om 

enkäten bara hade haft fasta svarsalternativ hur många frågor hade då varit tvunget att ställas för 

att få svar på de frågor som uppsatsförfattaren ville har svar på? Hade i så fall antalet frågor 

blivit så stort att det hade ”skrämt” de personer som skulle svara på frågorna? Ja, frågorna om 

hur själva enkätundersökningen kunde ha gjorts bättre är naturligtvis många så här i sluttampen 

av uppsatsen. Svaren måste dock anses vara hypotetiska eftersom det inte kommer att göras 

ytterligare en undersökning där precis samma studie- och yrkesvägledare kommer att ingå. 

Framtid: 

Framtiden är ju alltid svårt att uttala sig om men om uppsatsförfattaren får ge lite råd om 

intressanta framtida uppsatsämnen så skulle dessa se ut på följande sätt: 

* Enkätundersökning med enbart fasta svarsalternativ till samma målgrupp som denna 

enkätundersökningen hade. Det vore intressant att jämföra svarsfrekvensen med den låga 

svarsfrekvens som denna undersökning erhöll. 

* Undersöka hur studie- och yresvägledare på olika ”studier” och med olika arbetsuppgifter ser 

på de yresetiska regler och riktlinjer som finns. Här kanske man kan se flera tecken på 

verksamheter där de yresetiska reglerna och riktlinjerna inte riktigt når fram som de ska. Var 

detta en anledning till att det inte var någon från grundskolan som svarade på enkäten? Vissa 

tendenser kan ses i svaren som studie- och yrkesvägledaren som arbetar på gymnasiesärskolan 

gav.  
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10 Bilagor 

1   Missivbrev. 

 
Hejsan! 

 
Mitt namn är Anette Karlsson och jag går sista terminen på studie- och 

yrkesvägledarprogrammet, distans, vid Stockholms Universitet. 

Jag ska nu börja arbetet med att skriva min C-uppsats och där ber jag dig ödmjukast om hjälp.  

 

Uppsatsen ska handla om hur du som yrkesverksam studie- och yrkesvägledare arbetar med de 

yrkesetiska regler som finns för studie- och yrkesvägledare. För mig är detta ämne viktigt 

eftersom jag fram för allt under mina praktikperioder har konstaterat att man som yrkesverksam 

studie- och yrkesvägledare då och då ställs inför yrkesetiska dilemman.  

Jag ber dig att besvara denna enkät som medföljer detta brev och skicka den till mig i det kuvert 

som medföljer och som redan är både adresserat och frankerat. Var vänlig och skicka bara 

tillbaka själva enkäten så att brevet är frankerat på rätt sätt. 

 

Urvalsgruppen för denna undersökning är alla yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare i just 

din kommun. Kommunen har valts ut helt slumpmässigt.  

Att deltaga i min undersökning är frivilligt och man gör det genom att skicka tillbaka enkäten 

ifylld. 

Eftersom jag månar om din anonymitet och dessutom inte vill riskera att du av misstag fyller i 

enkäten två gånger så kommer jag inte att skicka ut något påminnelsebrev. Detta blir alltså det 

enda brevet som skickas till dig så jag ber dig fylla i enkäten och skicka den åter till mig så snart 

så möjligt, jag vet nämligen hur lätt det är att glömma denna typ av papper oavsett om man 

tycker att ämnet är viktigt eller inte. 

 

Jag vill även passa på att med några rader tala om vad som i uppsatsen kommer att klassas som 

moral och vad som kommer att klassas som etik. 

 

Moral är handlingar och ställningstaganden, d.v.s. praktiken. 

 

Etik står för reflexion över det moraliska handlandet och de moraliska ställningstagandena, 

d.v.s. teorin.  

 

Jag hoppas att du tycker att detta ämne är lika spännande som jag själv tycker. Har du några 

frågor angående själva undersökningen så får du gärna maila mig på 

anettekarlsson4@hotmail.com.  

 

 

Med vänlig hälsning Anette Karlsson 

 

mailto:anettekarlsson4@hotmail.com
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2   Enkät 

 
Kryssa gärna i det svarsalternativ som du tycker passar bäst in på dig. 

 
1) Vilken typ av verksamhet arbetar du inom? 

 

 Grundskolan           Gymnasieskolan                

 Komvux/ky    Högskola/Universitet 

 

Annan verksamhet……………… 

 

2) Hur tycker du att de etiska frågeställningarna påverkar ditt arbete? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

3) Hur agerar du personligen när du ställs inför ett yrkesetiskt dilemma? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________ 
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4) Vad är det som får dig att agera på just detta sätt? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ 

 

5) Anser du att de etiska frågeställningarna har blivit vanligare inom yrket under de senaste 

åren? 

 

 Ja                              Nej                      

 

6) Vilka etiska frågeställningar anser du vara de vanligaste? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________ 

 

 

7) Anser du då att etiska reglerna för studie- och yrkesvägledare är bra? 

 

 Ja                              Nej                       

 

Om Ja vad är det som gör dem bra? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________ 
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Om nej, varför inte? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________ 

8) Finns det något som du skulle vilja tillägga?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________ 

 

Tack för ditt deltagande. 
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3   
7
 

Studie- och yrkesvägledares yrkesetik  

Studie- och yrkesvägledare har en allt viktigare roll i samhället. Behovet av professionell 

vägledning är stort i ett alltmer utpräglat kunskapssamhälle med återkommande studie- 

och yrkesval i ett för individen livslångt perspektiv. Studie- och yrkesvägledarens 

profession bör därför relateras till en egen yrkesetik.  

De etiska riktlinjerna är i första hand avsedda som stöd vid ställningstaganden i studie- 

och yrkesvägledarnas yrkesutövning. De ska också stimulera till diskussion om studie- 

och yrkesvägledares yrkespraktik. Härigenom stärks studie- och yrkesvägledarnas 

profession och deras reflekterade och medvetna handlande i situationer där etiska 

överväganden bör göras t ex när vägledaren hamnar i korstryck vad gäller olika 

intressenters förväntningar och krav.  

   

Studie- och yrkesvägledarna  

Studie- och yrkesvägledare är professionellt verksamma främst inom skolväsende, 

högskola och universitet samt inom arbetsmarknadsverket. Vägledare är också 

verksamma i andra verksamheter som infotek, privata vägledningsföretag, 

läromedelsföretag m fl.  

Studie- och yrkesvägledarnas yrkesroll   

Studie- och yrkesvägledarens utbildning och arbete baseras på fyra vetenskapliga 

inriktningar; pedagogik, psykologi, filosofi och sociologi.  

Studie- och yrkesvägledarens främsta uppgift är den personliga vägledningen av 

vägledningssökande. Val av utbildning, yrke, arbete är en process som pågår under en 

stor del av en människas liv. I grunden handlar det om att göra så goda val som möjligt 

utifrån egna utgångspunkter. För att kunna göra väl övervägda val behöver man 

kännedom om sig själv, kunskap om alternativen och metoder att hantera 

valsituationer. Ett av verktygen i denna process är den personliga vägledningen, enskilt 

eller i grupp, och de med den förbundna aktiviteterna. Den personliga vägledningen är 

en process där den professionelle studie- och yrkesvägledaren, med samtalet som det 

viktigaste verktyget, hjälper enskilda individer att utifrån sina unika behov lösa/hantera 

problem inför val av utbildning, yrke, arbete och därmed förknippad levnadsbana.   

Studie- och yrkesvägledaren arbetar också för att befrämja individers och gruppers 

kunskap om valprocesser, arbetsmarknad och utbildningssystem.   

Studie- och yrkesvägledaren ställs inför samhällets och uppdragsgivares krav och 

förväntningar vad gäller behov av arbetskraft och utbildningssökande.  

Studie- och yrkesvägledaren möter också förväntningar från föräldrar, lärare och andra 

vad gäller vägledningen.  

Studie- och yrkesvägledarens roll i skolan  

Studie- och yrkesvägledarens roll i skolan präglas starkt av att elevernas lärande är 

huvudprocess i skolan. Samarbetet mellan elev, vägledare, lärare, skolledare och 

hemmet liksom med arbetslivet är mycket viktigt för elevens utveckling. Arbetet i skolan 

planeras alltmer gemensamt t ex i arbetslag, lärarlag, mentorsgrupper och med 

elevmedverkan. Det ställer stora krav på studie- och yrkesvägledaren att finna sin roll i 

                                                     

7 http://forening.proventek.net/vagledarna/etiskaregler.html Hämtdatum: 2009-03-06 

http://forening.proventek.net/vagledarna/etiskaregler.html
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samarbetet. Oavsett om vägledaren är baserad i ett arbetslag eller inte måste 

vägledaren samarbeta med flera arbetslag och kan ibland vara placerad i en separat 

vägledargrupp som kan ha verksamhet gentemot flera skolor. Studie- och 

yrkesvägledaren ska därvid se både till enskilda individers behov av personlig 

vägledning och individers och gruppers lärande vad gäller val och väljande, 

informationskompetens, utbildningssystem och arbetsmarknad. Studie- och 

yrkesvägledaren har också liksom lärare en roll som elevvårdare i samarbete med den 

särskilda elevvårdspersonalen.  

Behovet av etiska riktlinjer  

Studie- och yrkesvägledaren befinner sig i ett korstryck vad gäller olika intressenters 

förväntningar. Det handlar ofta om motstridiga intressen och oförenliga krav där den 

enskilde vägledningssökande är utsatt och i beroendeställning. Studie- och 

yrkesvägledares arbete i skolan kan också innebära rollkonflikter när vägledaren både 

ger personlig vägledning och ingår i planeringen av lärande och elevvårdsinsatser. Som 

stöd i balansen av de motstridiga intressena behöver studie- och yrkesvägledaren etiska 

riktlinjer vid sin bedömning.   

Människo- och kunskapssyn  

Studie- och yrkesvägledaren utgår från att:  

 Varje människas har talanger, kunskap och erfarenhet som kan tas till vara i 

utbildning och arbete.  

 Varje människa är i grunden aktiv och har behov av att ha en meningsfull uppgift.   

 Varje människa har en självbild som skapas i relationer och skeenden. Bilden är 
påverkbar och föränderlig. Det är viktigt att den är positiv och realistisk.  

 Varje människa har ett ansvar, och vill också ta ansvar, för sin situation och sina 

handlingar.  

 Varje människa har möjlighet att utvecklas och förändras.  

 Kunskap är inte statisk, nya rön och vetenskaper förändrar bilden.  

 Kunskapsprocessen fortgår i det livslånga lärandet.  

Begreppet etik  

Etik definieras här som de filosofiska övervägandena över det goda livet med och för 

andra och skiljer sig från moral som är ett samhälles, en grupps eller given epoks 

uppfattning om vilka egenskaper, praktiska principer och regler som ska gälla för vad 

som är på gott eller ont.  

Etiska grunder  

De allmänna principerna för vägledarens yrkesetik bygger på de etiska värden, som kan 

härledas ur FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om 

barnets rättigheter - artikel 28, grundläggande principer för den offentliga 

verksamheten, ILO:s konvention nr 142 om yrkesvägledning, sekretesslagens 

bestämmelser samt officiella styrdokument för vägledningsverksamheten.  

Etiska riktlinjer  

Människors unika och lika värde  

Studie- och yrkesvägledaren respekterar varje människas unika och lika värde, hennes 

rätt till meningsfull utbildning och meningsfullt arbete, hennes egna värderingar samt 

hennes rätt till personlig integritet.  

Studie- och yrkesvägledaren motverkar aktivt diskriminering på grund av kön, ålder, 

hudfärg, sexuell identitet, social och kulturell bakgrund, etnisk, politisk eller religiös 

tillhörighet, samhällsställning, eller på grund av förmåga eller prestation.  
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Studie- och yrkesvägledaren finner inte begreppet ras vara vetenskapligt grundat vad 

gäller människor och motverkar aktivt rasism och nazism.  

Studie- och yrkesvägledaren främjar rättvisa och likabehandling - därvid ägnar 

vägledaren särskild uppmärksamhet åt att kompensera individers olika förutsättningar.  

Studie- och yrkesvägledaren värnar om svaga och utsatta grupper och ser detta som en 

moralisk skyldighet.  

Studie- och yrkesvägledaren erkänner som ett etiskt värde att uppgifter om personliga 

förhållanden, som en person lämnat i förtroende, inte utan medgivande får lämnas 

vidare till obehöriga.  

Förhållningssätt i konflikten mellan vägledningssökandes behov och andras 

intressen  

Studie- och yrkesvägledaren respekterar att vägledning alltid är frivillig.  

Studie- och yrkesvägledaren redogör för förutsättningarna för kontakten, för sin egen 

kompetens och vid behov för andra alternativ, den sökandes rättigheter samt för 

sekretess och dokumentation.  

Studie- och yrkesvägledaren skall alltid veta vem hon vägleder och ska se till att ha 

möjlighet till uppföljning och komplettering.  

Studie- och yrkesvägledaren anpassar vägledningsinsatserna efter den 

vägledningssökandes behov.   

Studie- och yrkesvägledaren som i vägledningen eller undervisningen presenterar 

information strävar efter att den ska vara fullständig och ej präglad av partsintressen.  

Studie- och yrkesvägledaren skall stå fri från sådana påtryckningar från andra 

intressenter som innebär en inskränkning i den sökandes möjlighet att själv komma 

fram till val och beslut. Vägledaren skall ur denna synpunkt fungera som den sökandes 

ombud.  

Studie- och yrkesvägledaren strävar i urvalssituationer inför t. ex. utbildningar, arbeten 

eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder efter opartiskhet och neutralitet samt är beredd 

att motivera sina omdömen och handlingar.  

Studie- och yrkesvägledaren klargör vid etisk konflikt eller dilemma vilka krav 

vägledarens yrkesetik ställer.  

Studie- och yrkesvägledaren är väl medveten om sekretesslagens bestämmelser.  

Förhållande till kollegor  

Studie- och yrkesvägledaren skall respektera andra vägledares och lärares kunskaper 

och använda dem till gagn för den sökande. Vidare skall hon dela med sig av egna 

kunskaper och erfarenheter med syftet att den samlade kompetensen skall komma så 

många som möjligt till godo.  

Studie- och yrkesvägledaren bidrar med stöd och konstruktiva synpunkter på andra 

vägledares, lärares och övriga samverkandes insatser i studie- och yrkesvägledningen 

och studie- och yrkesorienteringen.  

Studie- och yrkesvägledaren, som iakttar oetiskt beteende hos en annan vägledare, 

lärare eller annan samverkande, strävar efter att komma till rätta med detta beteende, i 

första hand genom samtal med den berörde om det inträffade.  

Professionalism  

Studie- och yrkesvägledaren skall vara medveten om sin yrkesidentitet och erkänna sitt 

medansvar för utvecklingen av studie- och yrkesvägledningen som kompetensområde 
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och strävar efter att på olika sätt bidra till den, bland annat genom utvecklings- och 

forskningsarbete.  

Studie- och yrkesvägledaren strävar efter att upprätthålla vägledningens professionella 

standard genom att använda sig av metoder som bygger på vetenskaplig teori och 

beprövad erfarenhet. Studie- och yrkesvägledaren har ett särskilt ansvar för att utveckla 

sitt professionella kunnande.  

Till Studie- och yrkesvägledarens professionella kompetens hör också att vara väl 

medveten om de egna attityderna och värderingarna gentemot individ och samhälle.  

Studie- och yrkesvägledaren skall vid offentligt framträdande i tal eller skrift göra klart 

om det sker i yrkesutövningen, som representant för någon organisation eller i egenskap 

av privatperson.  

Kvalitet  

Studie- och yrkesvägledaren säkrar kontinuerligt kvaliteten i sin verksamhet genom att 

kontinuerligt inventera behov, formulera mål, utvärdera resultat och utveckla metoderna 

för sitt arbete.  

Studie- och yrkesvägledaren verkar för att vägledning ska bedrivas av examinerade 

studie- och yrkesvägledare samt för att fort- och vidareutbildningsmöjligheter ska 

finnas.  

Studie- och yrkesvägledaren ska verka för att tillräckliga resurser t ex tid, material och 

teknisk utrustning avsätts för studie- och yrkesvägledningen.  

Studie- och yrkesvägledaren ska verka för ett utvecklat samarbete med andra 

vägledare, lärare och andra, inte minst i arbetslivet.  

Vägledaren skall till berörda instanser påtala sådana orättvisor och brister inom 

utbildnings- och arbetslivsområdet som framkommer i vägledningsarbetet. Detta kan 

ske genom direkt kontakt eller genom att delta i den offentliga debatten.  

Vägledaren skall aktivt sträva efter att utveckla och upprätthålla förtroendet för studie- 

och yrkesvägledningen hos allmänheten. Detta förutsätter att vägledaren har en klar 

bild av sitt uppdrag och sin kompetens samt av vilka etiska värden, som skall tillämpas i 

yrkesutövningen.  

Studie- och yrkesvägledaren ska hålla de yrkesetiska principerna levande och 

vidareutveckla dem genom att återkommande diskutera och bearbeta yrkesetiska 

ställningstaganden i arbetet och de konflikter av etisk innebörd som uppstår.  

   

De yrkesetiska reglerna antogs av föreningsmötet 2001-10-13--14.  
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4   Etisk deklaration och etiska riktlinjer 

       för studie- och yrkesvägledning 
8
 

 

Mars 2007 

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. 

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. 

1. Profession 

1.1 Vägledning bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vägledare strävar efter att 

utveckla sin verksamhet samt att följa den utveckling som sker avseende teorier och metoder 

                                                     

8 www.vagledarforeningen.org Hämtdatum: 2009-05-04 

http://www.vagledarforeningen.org/foreningen/etiska%20r%E5det_07.htm
http://www.vagledarforeningen.org/
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för vägledning. 

1.2 Vägledare respekterar varje människas unika och lika värde, främjar rättvisa och 

likabehandling och motverkar aktivt all form av diskriminering. 

1.3 Vägledare främjar individers fria och övervägda studie- och yrkesval. 

1.4 Vägledare strävar efter en god självkännedom och medvetenhet om de egna attityderna 

och värderingarna gentemot individ och samhälle. 

1.5 Vägledaren har kunskap om och följer gällande regler för tystnadsplikt och sekretess. 

1.6 Vägledaren är medveten om gränserna för den egna kompetensen och hänvisar till annan 

kompetens när sådan erfordras.  

2. Individ 

2.1 Vägledaren sätter individen i centrum och står fri från särintressen. 

2.2 Vägledaren anpassar vägledningsinsatserna efter sökandes behov. 

2.3 Vägledaren strävar efter att ge relevant, tydlig och objektiv information. 

2.4 Vägledaren är tydlig med förutsättningarna för mötet och om sin egen kompetens. 

2.5 Vägledaren hanterar uppgifter om personliga förhållanden med respekt för individens 

integritet. 

2.6 Vägledaren strävar i urvalssituationer efter opartiskhet och neutralitet samt är beredd att 

motivera sina åsikter och handlingar. 

2.7 Bemötandet av individer ska grundas på respekt och en strävan efter att etablera goda 

relationer. 

3. Samhälle 

3.1 För området vägledning finns lagar, förordningar och mål som reglerar och påverkar 

vägledningsarbetet. Vägledaren har kunskap om och utgår från dessa i sitt arbete. 

3.2 Vägledaren bör sträva efter att utveckla och upprätthålla förtroendet hos medborgarna 

för 

vägledningsverksamheten och den professionella kompetensen. 
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5   FN:s allmänna förklaring 9 

Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän 

förklaring om de mänskliga rättigheter. 

 Omedelbart efter denna historiska händelse uppmanade generalförsamlingen alla medlemsstater 

att offentliggöra förklaringens text och att "göra den spridd, känd, läst och förstådd framför allt i 

skolor och andra undervisningsinstitutioner utan hänsyn till olika länders eller regioners 

politiska förhållanden". 

 

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA:  

Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av 

deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen, 

Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar 

som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna 

åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens 

högsta strävan, 

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa 

uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens 

principer, 

Eftersom det är väsentligt att främja utvecklingen av vänskapliga förbindelser mellan 

nationerna, 

Eftersom Förenta nationernas folk i stadgan åter har bekräftat sin tro på de grundläggande 

mänskliga rättigheterna, den enskilda människans värdighet och värde samt mäns och kvinnors 

lika rättigheter och har beslutat att främja sociala framsteg och bättre levnadsvillkor under större 

frihet, 

Eftersom medlemsstaterna har åtagit sig att i samverkan med Förenta nationerna säkerställa en 

allmän och faktisk respekt för och efterlevnad av de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna, 

Eftersom en gemensam uppfattning om innebörden av dessa rättigheter och friheter är av största 

betydelse för att uppfylla detta åtagande, tillkännager generalförsamlingen denna allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna som en gemensam norm för alla folk och nationer i 

syfte att alla människor och samhällsorgan med denna förklaring i ständig åtanke skall sträva 

efter att genom undervisning och utbildning främja respekten för dessa rättigheter och friheter 

samt genom progressiva åtgärder, både nationellt och internationellt, se till att de erkänns och 

                                                     

9 www.manskligarattigheter.se Hämtdatum: 2009-05-04 

http://www.manskligarattigheter.se/
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tillämpas allmänt och effektivt både bland folken i medlemsstaterna och bland folken i områden 

som står under deras jurisdiktion.  

 

Artikel 1 

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. 

 

Artikel 2 

Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan 

åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller 

annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen 

åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som 

råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är 

oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan 

begränsning av sin suveränitet. 

 

Artikel 3 

Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. 

 

Artikel 4 

Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara 

förbjudna. 

 

Artikel 5 

Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning. 

 

Artikel 6 

Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening. 

 



 

 41 

Artikel 7 

Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av 

något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider 

mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering. 

 

Artikel 8 

Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som 

kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning. 

 

Artikel 9 

Ingen får godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller landsförvisas. 

 

Artikel 10 

Var och en är på samma villkor berättigad till en rättvis och offentlig förhandling vid en 

oberoende och opartisk domstol vid prövningen av hans eller hennes rättigheter och 

skyldigheter och av varje anklagelse om brott mot honom eller henne. 

 

Artikel 11 

1. Var och en som är anklagad för brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess att hans eller 

hennes skuld lagligen har fastställts vid en offentlig rättegång, där personen åtnjuter alla 

rättssäkerhetsgarantier som behövs för hans eller hennes försvar. 

2. Ingen får fällas till ansvar för en gärning eller underlåtenhet som inte utgjorde ett brott enligt 

nationell eller internationell lag vid den tidpunkt då den begicks. Det får inte heller utmätas 

strängare straff än vad som var tillämpligt vid den tidpunkt brottet begicks. 

 

Artikel 12 

Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller 

korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till 

lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp. 

 

Artikel 13 
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1. Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser. 

2. Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land. 

 

 

Artikel 14 

1. Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse. 

2. Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas på icke-politiska brott 

eller på gärningar som strider mot Förenta nationernas ändamål och grundsatser. 

 

Artikel 15 

1. Var och en har rätt till en nationalitet. 

2. Ingen får godtyckligt fråntas sin nationalitet eller nekas rätten att ändra nationalitet. 

 

Artikel 16 

1. Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, 

nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. Män och kvinnor skall ha samma 

rättigheter i fråga om äktenskaps ingående, under äktenskapet och vid dess upplösning. 

2. Äktenskap får endast ingås med de blivande makarnas fria och fulla samtycke. 

3. Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets 

och statens skydd. 

 

Artikel 17 

1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra. 

2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom. 

 

Artikel 18 

Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet 

att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen 
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eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, 

gudstjänst och religiösa sedvänjor. 

 

 

 

Artikel 19 

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan 

ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla 

uttrycksmedel och oberoende av gränser. 

 

Artikel 20 

1. Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar. 

2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning. 

 

Artikel 21 

1. Var och en har rätt att delta i sitt lands styre, direkt eller genom fritt valda ombud. 

2. Var och en har rätt till lika tillträde till offentlig tjänst i sitt land. 

3. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Folkviljan skall uttryckas 

i periodiska och verkliga val, som skall genomföras med tillämpning av allmän och lika rösträtt 

och hemlig röstning eller ett likvärdigt fritt röstförfarande. 

 

Artikel 22 

Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att 

de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes 

människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom 

nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och 

resurser. 
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Artikel 23 

1. Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande 

arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet. 

2. Var och en har utan diskriminering rätt till lika lön för lika arbete. 

3. Var och en som arbetar har rätt till en rättvis och tillfredsställande ersättning som ger honom 

eller henne och hans eller hennes familj en människovärdig tillvaro och som vid behov kan 

kompletteras med andra medel för socialt skydd. 

4. Var och en har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att värna sina intressen. 

 

Artikel 24 

Var och en har rätt till vila och fritid, innefattande skälig begränsning av arbetstiden samt 

regelbunden betald ledighet. 

 

Artikel 25 

1. Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och 

välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt 

till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom 

eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll. 

2. Mödrar och barn är berättigade till särskild omvårdnad och hjälp. Alla barn skall åtnjuta 

samma sociala skydd, vare sig de är födda inom eller utom äktenskapet. 

 

Artikel 26 

1. Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de 

elementära och grundläggande stadierna. Den elementära utbildningen skall vara obligatorisk. 

Yrkesutbildning och teknisk utbildning skall vara tillgänglig för alla. Den högre utbildningen 

skall vara öppen för alla med hänsyn till deras förmåga. 

2. Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att stärka respekten 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utbildningen skall också främja 

förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt 

främja Förenta nationernas verksamhet för fredens bevarande. 

3. Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar. 
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Artikel 27 

1. Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få 

ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner. 

2. Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från 

vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller hon är upphovsman. 

 

Artikel 28 

Var och en har rätt till ett socialt och internationellt system där de rättigheter och friheter som 

behandlas i denna förklaring till fullo kan förverkligas. 

 

Artikel 29 

1. Var och en har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans 

eller hennes personlighet ensamt är möjlig. 

2. Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en person endast underkastas sådana 

inskränkningar som har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och 

respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles 

berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd. 

3. Dessa rättigheter och friheter får inte utövas på ett sätt som är oförenligt med Förenta 

nationernas ändamål och grundsatser. 

Artikel 30 

Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en 

enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att 

omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.  

  

Senast ändrat 2008-09-29 

Integrations- och jämställdhetsdepartementet  

103 33 Stockholm  

Utrikesdepartementet  

103 39 Stockholm  

Telefon: 08-405 10 00 
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