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Sammanfattning 

Skolkuratorns yrkesutövning är mångfasetterad och komplex. Arbetet ställer höga 

krav på etisk medvetenhet och yrkeskompetens och vilar på humanistiska etiska 

värden som omgärdar yrkesutövningen.  

 

Denna studie syftade till att undersöka hur skolkuratorer tillämpar etiska 

överväganden och hur de förhåller sig till yrkesetiken. Studien genomfördes med 

fem skolkuratorer i semi-strukturerade intervjuer inom den kommunala 

grundskolan. Resultaten visar att skolkuratorerna förhåller sig integrerat till 

yrkesetiken, som en del av personligheten. Deras yrkesetiska överväganden består 

av en process i flera led och innehåller olika etiska teoretiska ingångar samt 

relaterar till den etiska koden för socialarbetare. Slutsatserna är att skolkuratorerna 

tillämpar etiska överväganden efter olika teoretiska modeller men med en  

omedvetenhet om den etiska kopplingen i praktiken och behöver stöd från 

skolorganisationen och intresseföreningar för att stärka medvetenheten i deras 

yrkesetiska överväganden. 

 

 

 

Nyckelord: skolkurator, etik, etiska överväganden, etisk tillämpning, etiskt 

förhållningssätt. 

  



 

 

 

Abstract 

The school counselors practice is a multifaceted and complex. The work requires 

ethical awareness and professional competence and is founded on humanistic 

ethical values that surrounds their work. 

 

This study aimed to explore how school counselors practice ethical decision-

making and how they relate to professional ethics. The study was conducted 

through five semi-structured interviews with school counselors in the municipal 

elementary school. The findings show that school counselors relate to the 

professional ethics in an integrated manner as a part of their personality. Their 

ethical decision-making process includes several steps with different ethical 

theoretical inputs and in relation to the code of ethics for social workers. The 

conclusions are that the school counselors practice ethical decision-making by 

different theoretical models but with an unawareness and they need support from 

the school organization and associations in order to raise the awareness in their 

professional ethical decisison-making.  

 

 

 

Key words: school counselor, ethics, ethical decision-making, ethical 

application, ethical practice. 
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1. Inledning 

Etiken spelar en viktig roll generellt i arbete med människor och i synnerhet i arbete med 

människor som befinner sig i utsatthet. Barn och ungdomar befinner sig ständigt i utsatthet på 

grund av deras utelämnande till och beroende av vuxenvärlden. De är beroende av att vuxna 

inom alla livets arenor tar tillvara deras bästa och barn och ungdomar har en särskild 

skyddsställning i förhållande till sin omvärlds förmyndigande inte minst genom 

barnkonventionen. Skolan är en stor del av barns liv och utveckling och har ett särskilt ansvar 

för barnets välfärd. Det skolsociala arbetet ska bidra med stöd och kunskap för att främja alla 

elevers kunskapsinhämtning samt den sociala och demokratiska utvecklingen. I det 

individuella stödjande arbetet har skolkuratorn en viktig funktion och behöver i varje beslut 

som rör ett barn göra ett etiskt medvetet val av insats. Utifrån det perspektivet är den etiska 

beslutsprocessen viktig att vara medveten om och ha kunskap om. 

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

1.1.1. Det sociala arbetets grundförutsättningar 

Socialt arbete som akademiskt ämne och praktik grundar sig på demokratiska värderingar, 

solidaritet mellan människor, tro på människans inneboende förmågor och resurser samt 

människans frihet i sitt sociala sammanhang som innefattar kulturer och samhälleliga 

strukturer. Det sociala arbetets praktik är starkt sammankopplat med mänskliga rättigheter och 

värden, det utgår ifrån den enskilda individens rätt till självbestämmande, integritet, stöd, 

skydd och frihet på både individ-, grupp och samhällsnivå (Meeuwisse, Sunesson, Svärd, 

2016). Det är med avstamp i detta som socionomer utför sin yrkesutövning och tar sig an de 

uppdrag de har inom sina arbetsfält. Det sociala arbetet inrymmer i sig flera etiska principer 

och utgör grunden för de etiska överväganden som socionomer och socialt arbete ställs inför. 

De etiska aspekterna manifesteras och tydliggörs också i ”Etisk kod för socialarbetare” av det 

fackliga förbundet Akademiker förbundet SSR (Akademikerförbundet SSR, Etisk kod för 

social arbetare, 2013). För skolkuratorer som yrkesgrupp finns en riksorganisation som 

stöder och hänvisar till fackförbundet SSR’s ”Etisk kod för socialt arbete” (Sveriges 

skolkuratorers förening, skolkurator.nu). 
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1.1.2 Socialt arbete med barn och ungdomar 

I socialt arbete med barn och ungdomar är den etiska principen om barnets bästa den bärande 

principen som ska vägleda socionomer i deras stödjande, stärkande och skyddande insatser på 

både individ-, grupp- och samhällsnivå (D-Wester 2005). Socionomens uppdrag handlar i 

stort om rådgivning, information, stöd och psykosocialt behandlingsarbete, utredning och 

kartläggning av hjälpbehov samt stöd till enskilda och grupper för att förbättra sina livsvillkor 

och ska utgå ifrån barnperspektivet samt barnrättsperspektivet.  

 

1.1.3 Skolsocialt arbete 

Skolsocialt arbete handlar om att skapa möjlighet till förändring och utveckling inom skolan 

som organisation samt för enskilda individer och grupper utifrån det psykosociala 

perspektivet (Akademikerförbundet SSR 2015, Policy för skolkuratorer). Det skolsociala 

arbetet utgår ifrån en helhetssyn och ska i första hand vara hälsofrämjande och förebyggande 

inom psykosocialt, emotionellt och relationellt perspektiv. Sveriges skolkuratorers förening 

och Policyn för skolkuratorer lyfter vidare att det individuella skolsociala arbetet innebär 

enskilda stödsamtal, kartläggningar av elevers behov, handledning till skolpersonal, arbete 

med elevens nätverk samt att uppmärksamma elever som riskerar att fara illa genom att 

identifiera och åtgärda faktorer som inverkar negativt på elevens inlärning, välbefinnande och 

utveckling. Insatserna ska alltid utgå ifrån barnperspektivet och barnet i sitt sammanhang.  

  

Utifrån att skolkuratorers yrkesroll och arbetsbeskrivning upplevs otydliga och breda uppstår 

det ofta spänningsfält kopplat till deras uppdrag och yrkesutövning (Backlund, 2007). 

Spänningsfältet kan beskrivas som oenighet mellan skolkuratorn, rektor och den pedagogiska 

personalen angående förväntningar på vad skolkuratorn ska utföra för arbetsuppgifter och hur 

dennes uppdrag ska utföras (D-Wester, 2005). Detta gör att det kan uppstå problematiska 

uppdrag för skolkuratorn eftersom att denne också samtidigt är ensam i sin profession i en 

organisation som inte är sakkunnig inom det socialt arbetets yrkesfält. Internationell forskning 

visar på detta förhållande och svårigheterna som finns mellan rektor och skolkurator i 

yrkespraktiken (Kimber & Campbell 2014). Skolkuratorns etiska medvetenhet, arbetets 

förutsättningar och arbetsorganisation ställer krav på enskilt ansvarstagande för etiska 

överväganden. I svensk kontext finns ingen forskning som undersöker skolkuratorns etiska 

överväganden eller förhållningssätt till yrkesetiken och väldigt lite om skolkuratorns 

yrkespraktik generellt. En avhandling vid Umeå universitet  har undersökt skolkuratorns 
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metoder och förutsättningar men behandlar inte etiska frågor kopplat till yrkespraktiken 

(Isaksson, 2016). Internationell forskning i ämnet finns men handlar om exempelvis vilka 

etiska dilemman som skolkuratorn hamnar i och varför (Bodenhorn 2006) samt processen för 

hur social arbetare tar sig an etiska dilemman (Freud & Krug, 2002).  

 

Det är viktigt för skolsocialt arbete i allmänhet och i synnerhet för socionomens 

kvalitetsarbete att etiska överväganden tydliggörs så att skolkuratorer medvetet kan utöva 

dessa i syfte att säkerställa en etisk praktik, inte minst för barnens rätt till stöd och hjälp med 

insatser som är förankrade i etiska resonemang utifrån barns utsatta position. Jag vill därför 

undersöka hur skolkuratorer tillämpar etiska överväganden i sitt vardagliga arbete på 

individnivå.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur skolkuratorer tillämpar etiska överväganden i sin 

vardagliga yrkesutövning i förhållande till de insatser de får i uppdrag att utföra.  

 

-Hur förhåller sig skolkuratorer till yrkesetiken i det vardagliga arbetet ? 

 

-Hur resonerar skolkuratorerna etiskt i förhållande till överväganden som rör enskilda insatser 

och uppdrag inom skolan? 

 

-Vad använder sig skolkuratorer av för stöd för yrkesetiska överväganden? 

 

1.3 Disposition 

I det inledande kapitlet beskrivs bakgrund och problemformulering till syfte och 

frågeställningar. Kapitel två redogör för etiska begrepp och teorier som är centrala för studien. 

I kapitel tre redovisas tidigare forskning inom ämnet. Kapitel fyra beskriver de teoretiska 

modeller som utgör tolkningsram. I kapitel fem redovisas metod och genomförande. Kapitel 

sex redovisar resultatet och i det avslutande kapitlet sju analyseras och diskuteras resultatet i 

förhållande till studiens tidigare forskning och tolkningsram samt studiens fortsatt forskning 

inom ämnet. 
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2. Etiska begrepp och teorier 

I det här avsnittet presenteras de teoretiska begrepp som ligger till grund för studien och är 

centrala för att förstå yrkesetiska överväganden i socialt arbete. I avsnittet redogörs kort för de 

etiska teoretiska modellerna med hänvisning till mer utförlig läsning om teorierna i sin helhet.  

 

2.1 Etik 

Etikens kärna handlar om vad som är gott och vad som är rätt i livet och är kopplat till etiska 

värden som också behandlar ansvarsfrågor (Blennberger, 2005). Grundläggande för etiken är 

människovärdesprincipen vilken statuerar alla människors lika och höga värde. De mänskliga 

rättigheterna är en konsekvens av människovärdesprincipen och ska respekteras och 

vidmakthållas till följd av att människan har ett existensvärde (Blennberger 2005, s. 10, 33, 

43).  

Direkt kopplat till människovärdesprincipen finns också värdighetsdimensionerna vilka vi 

anses ha rätt till i egenskap av människor. Bland annat finns här grundvärdigheten vilken 

gäller alla människor överallt och alltid bara på grund av att vi existerar. Här finns också 

dimensionen ett värdigt liv vilken ska försäkra oss om frihet från våld och förtryck, rätt till 

självbestämmande, privat sfär, respekt, jämlikhet, kvalificerade insatser och rättssäker 

behandling från offentliga system, tillgång till välfärdsresurser och demokratiska rättigheter. 

Sedan finns här också etisk värdighet som handlar om den personliga integriteten och 

självidentitetens värdighet som handlar om självbild, självrespekt och självskattad värdighet 

som ger oss rätten att inte bli kränkt (Blennberger 2005, s. 50-54). För att hitta etiken i olika 

sammanhang ställs de etiska grundfrågorna: 

 ”1. Vad är människovärdets innebörd och grund? 2. Vad gör en handling eller 

regel rätt? Goda konsekvenser eller direkta plikter? Vilka personer ska vi 

beakta i vår bedömning? Vad är livskvalitet och har egenvärde i ett gott liv? 3. 

Vilket slags personer bör vi vara ur etisk synpunkt – vilka dygder är 

attraktiva?” (Blennberger 2005, s. 28) 

 

 

2.1.1 Etiska teorier I livet hamnar vi ofta i situationer som innebär att vi måste ta ställning till 

etiska värden och normer där vi söker komma fram till rätt sätt att handla samt varför det är 

rätt eller fel att handla på ett visst sätt (Henriksen, Vetlesen 2001). För att närma sig dessa 
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etiska frågor eller problem har ett antal etiska teorier utvecklats för att hjälpa oss att se på 

situationen utifrån olika perspektiv och komma fram till ett etiskt sätt att handla. Nedan 

beskrivs de vanliga etiska teorierna kort.  

 

Pliktetik handlar om att vi har plikter att handla på vissa sätt, plikterna är kopplade till normer 

och ofta regler som vi inte kan välja bort vare sig vi vill eller inte (Henriksen & Vetlesen 

2001). Plikten handlar om vad vi måste göra korrekt i vissa situationer och skalar bort vad vi 

eventuellt har lust med i en given situation. Pliktetiken har tre kännetecken: 1. Plikten är något 

absolut, den gäller inte bara i vissa fall utan det gäller lika oavsett situation. 2. Plikten kan 

vanligtvis formuleras i en regel eller norm exempelvis de tio budorden eller de mänskliga 

rättigheterna. 3. Plikten handlar inte egentligen om etiska värden utan att handlingen i sig som 

jag väljer syftar till att ge goda konsekvenser. Den främste teoretikern inom pliktetiken är den 

tyske filosofen Immanuel Kant som formulerade pliktetiken på 1700-talet (Ibid., s. 145-149). 

 

Diskursetiken handlar om att alla inblandade i en situation behöver delta jämlikt och 

jämbördigt för att se på situationen, vilka handlingsalternativ som finns och vilka de goda 

konsekvenserna är i de olika alternativen och enas om vilket handlingsalternativ man ska välja 

(Henriksen och Vetlesen 2001). Representant för denna etiska teori är Jürgen Habermas som 

menar att man behöver samlas, lägga fram sin ståndpunkt, diskutera jämbördigt och inte ge 

sig förrän man kommit fram till ett alternativ som alla kan enas kring (Ibid. s. 163-168). 

 

Nyttoetik/Utilitarismen handlar om att uppnå så stor nytta som möjligt med handlingen 

(Henriksen & Vetlesen 2001). Nyttoetiken utgår ifrån mål och syfte och att våra handlingar 

styrs av vilka konsekvenser de leder till eller mål som de uppfyller. Nyttoetiken har också 

lust, lycka och välfärd som etisk grund och det är sådana ändamål som våra handlingar ska 

relateras till. Denna etiska teori hänvisar inte i lika stor utsträckning till att gälla alla alltid på 

det sätt som pliktetiken utan är mer situationsfokuserat men ska leda till gott för så många 

som möjligt (Ibid. s. 180-181). 

 

Dygdetiken handlar om att det etiska handlandet måste vara knutet till personliga färdigheter 

och förmågor kontra pliktetikens fokus att handla allmängiltigt och principiellt (Henriksen & 

Vetlesen 2001). Dygden beskrivs som ”en stabil attityd som sätter oss i stånd att förverkliga 

det goda”, exempelvis mod, ärlighet, sinne för rättvisa, karaktärsfasthet samt moralisk 
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klokhet. Det handlar om attityder med vilka man tar sig an problemen med, dessa är 

inneboende hos människan och behöver synliggöras och utvecklas. Dygdetiken lägger till 

dimensionen att handlingarna behöver relateras till vem vi vill vara och vem vi vill bli och ska 

hjälpa människor att utvecklas altruistiskt till gemenskap (Ibid. s. 193-198). 

 

2.2 Etik i socialt arbete 

Socialt arbete är stark knutet till etiska värden och principer, socialt arbete som ämne och 

praktik vilar på de humanistiska och demokratiska värderingarna (Meeuwisse, Sunesson, 

Svärd, Knutagård 2006, s. 227). Etiken i socialt arbete är därför omfattande och väsentlig och 

innebär etiska ställningstaganden inom både individ, organisation och samhällsnivå. De etiska 

värdena för socialt arbete är välfärd, värdighet, frihet, social rättvisa och jämlikhet (Ibid, s. 

233). Akademikerförbundet SSR (2013) som formulerat och gett ut den yrkesetiska koden för 

socialarbetare uttrycker socionomens skyldighet att i sitt arbete och i sin livsföring i övrigt 

respektera varje människas lika värde, att ta ett särskilt ansvar gentemot personer och 

grupper som är i en utsatt situation och att socionomen bör utveckla sin professionella 

kompetens och eftersträva etisk medvetenhet och moralisk mognad (Akademikerförbundet 

SSR, 2013). Denna etik i socialt arbete ska realiseras genom grundinriktningen i 

arbetsmetoder som är:  

-Empowerment, som syftar till att mobilisera resurser hos grupper och individer, 

medvetandegörande strukturella hinder för frihet och rättigheter samt frigöra dessa grupper 

och individer från förtryck, orättvisa och ofrihet. 

-Företrädarskap, som syftar till att företräda utsatta individer eller grupper i frågor som rör 

välfärd och sociala behov. 

-Disciplinering, fostran och kontroll, som syftar till att vägleda och motivera anpassning till 

samhället exempelvis kriminalitet eller annat normbrytande beteende. 

-Social integration och konfliktlösning, som syftar till att finna acceptans för olikheter och 

samexistens bland samhällets grupper. 

-Samhällsarbete och social planering på strukturell nivå samt 

-Välfärdsservice och stöd, som syftar till att genom myndigheter och civilsamhället 

tillhandahålla välfärdssystem och välfärdsinsatser för vägledning, omsorg och genomgripande 

förändringsarbete (Blennberger 2005, s. 146-147). Detta gäller naturligtvis också för 

skolkuratorer och innebär en utmaning till följd av att i yrkesrollen tillhöra en organisation 
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som inte är tydligt medveten om det sociala arbetets förutsättningar, mål och insatser samt att 

det är förhållandevis ensamt ansvar för att realisera och företräda detta fält.  

 

För att kunna tillämpa en etisk praktik och göra etiskt medvetna överväganden i det 

vardagliga arbetet på individnivå krävs naturligtvis vissa förutsättningar i arbetssituationen. 

Det krävs målmedvetenhet och stöd i arbetet med att realisera det sociala arbetets etiska 

ställningstaganden. I socialt arbete i allmänhet argumenterar man för att kollegiala 

konsultationsforum är en nödvändighet samt tillgång till handledning och arbetsledning 

(Akademikerförbundet SSR Etiska riktlinjer för social arbetare). Blennberger argumenterar 

också för att etik ska medvetandegöras och tydliggöras genom att ha en stående punkt på 

dagordningen vid möten på varje arbetsplats och för varje profession (Blennberger 2005, s. 

400-401). För skolkuratorer är ofta dessa förutsättningar en osäkerhet, det är inte alls säkert 

att man har handledning eller formella och informella möten med skolkuratorskollegor samt 

att arbetsledning dvs. rektor har insikt i vikten av dessa.  

 

2.3 Etiska överväganden 

Med etiska överväganden menas i den här studien de betänkanden som skolkuratorn behöver 

göra i den vardagliga yrkespraktiken som är av etisk karaktär och syftar till att välja 

handlingsalternativ kopplat till insatser till enskilda elever.   
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt redovisas relevant forskning för ämnet. Forskningen inom den etiska praktiken 

kopplat till skolkuratorsyrket verkar i stort sett vara obefintlig i svensk kontext men det går att 

hitta viss internationell forskning som rör etiska överväganden inom kurativt arbete.  

 

3.1 Etiska överväganden, praktik kontra teori 

Freud och Krug (2002) undersökte och sammanställde telefonsamtal till det amerikanska 

etiska rådet för social arbetare och fann att social arbetare som använder sig av stöd från 

etiska råd och telefonlinjer upplever att etiska kod för socialarbetare inte är ett praktiskt 

hjälpmedel i dilemman och att mer forskning behövs i vardagspraktiken för att hitta metoder 

och redskap som är användbara i praktiken.  

 

Levitt, Farry och Mazzarella (Levitt et al. 2015) gjorde en studie som syftade till att fastställa 

hur kuratorer resonerade sig igenom etiska dilemman i sin praktik och om teoretiska modeller 

var en hjälp för dessa resonemang. De menar i sin argumentation att kuratorers etiska 

överväganden i beslut som rör klienter inte var förenliga med den yrkesetiska koden som den 

amerikanska föreningen för kurativt arbete formulerat (ACA Code of ethics 2014) och att de 

modeller som lärs ut på utbildningarna inte var tillämpningsbara i yrkespraktiken. Resultaten i 

Levitts studie (Levitt et al. 2015) visade att processen för etiska överväganden i praktiken var 

mångfasetterad och komplex och innehåller flera delar av värderingar, verktyg och 

hjälpmedel. Författarna fann att fyra teman framstod, dessa var 1) Personliga värderingar 

med koppling till yrkesetisk kod, och professionella riktlinjer som underkategorier. Detta 

tema handlade om att kuratorerna närmade sig de etiska utmaningarna utifrån deras personliga 

identiteter, känsla för moral och tro på vad som är rätt och fel. Underkategorierna handlar 

sedan om att de tog vägledning i professionella skyldigheter och riktlinjer och att det alltid var 

viktigt att göra det även om man känner att ens personliga värderingar och egenskaper håller 

linje med professionens. Dessa överväganden beskrevs gå snabbt eller automatisk och var ofta 

omedvetna. 2) Tillvarata klientens intresse med försäkran om klientens välfärd samt undvika 

skada som underkategorier. Detta tema handlade om att klientens välfärd var en faktor som 

alltid aktualiserades tidigt i kuratorernas etiska resonemang. I övervägandena var det viktigt 

att klienten skulle gynnas av insatsen både på kort- och lång sikt utifrån vad som stöder 

klientens utveckling. Kuratorerna uttryckte också en medvetenhet om att överväga hur eller 
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vad som eventuellt skulle kunna skada klienten och hur det skulle undvikas. 3) Transparens i 

beslut med handledning och konsultation, återkoppling till yrkesetisk kod, tidigare erfarenhet 

och kommunicera beslut med klient som underkategorier. Detta tema handlade om att ha en 

öppenhet och ärlighet i beslut som rör klienten samt att i de fall det går involvera klienten i 

övervägandena hur man kan hantera etiska svårigheter. Det handlade också om att ha tillgång 

till och ta vara på möjligheten att använda handledning och konsultation med kollegor. 4) 

Uppfattning av formell träning och praktik med förlitande på yrkesetisk kod och oförenlighet 

med den yrkesetiska koden som underkategorier. Detta tema handlade om att å ena sidan 

förlita sig på den yrkesetiska koden som instrument och vägledning och å andra sidan inse och 

hantera dess begränsningar och otillräcklighet i alla de vardagliga etiska överväganden man 

behöver hantera i det kurativa yrket.  

 

3.2 Samband mellan ego development och etiska överväganden hos 

skolkuratorer 

Lambie, Glen och Klara (Lambie et. al. 2010) skriver i sin rapport att skolkuratorer behöver 

ha hög nivå av ”ego development” fritt översatt till jagutveckling, en sund process för etiska 

överväganden samt signifikant kunskap om etisk och juridisk praktik för att kunna leverera 

effektiva, professionella insatser till sina klienter. Med jagutveckling menar författarna den 

holistiska och omfattande personlighetskonstruktion som härrör ur Kohlberg och Piagets 

utvecklingsteorier och innefattar kognitiva, moraliska, interpersonella och den karaktäristiska 

utvecklingen vilken fungerar som en lins för människan att uppfatta och tolka sin livsvärld ur 

och ger mening åt upplevelser och känslor. Författarna menar att högre nivåer av 

jagutveckling hos skolkuratorer ger förmågor till att hantera och förstå komplexiteten i hur 

individer förstår sig själva, andra och sin omvärld. Det gör att skolkuratorer kan vara flexibla 

och anpassa sig professionellt i deras miljö och i möten med andra människor, begreppet 

skulle då kunna översättas till ”personlig mognad”. 

 

Lambie et. al. undersökte sambanden mellan skolkuratorers jagutveckling, etiska 

överväganden och etisk och juridisk kompetens i en tredelad jämförande studie med 186 

skolkuratorer i Florida, USA. I studien fann de att högre nivå av jagutveckling var relaterat till 

högre etisk och juridisk kompetens. De fann dock inga samband mellan etiska överväganden 

och jagutveckling. De fann att etiska överväganden inte tillämpades i så hög grad men att de 

tillämpades professionellt i signifikant högre grad bland de kuratorer som gått en 13 veckors 



 

13 

 

vidareutbildning i kurativ etik. Detta ser de som en implikation till att någon typ av 

intervention för att höja skolkuratorers medvetenhet och praktisk tillämpning av etiska 

överväganden är nödvändig.  

 

3.3 Sammanfattning av forskningsläget 

Sammanfattningsvis så finns det forskning som visar att det behövs mer forskning om etiska 

överväganden i socialt arbete och i skolkuratorns arbete både utifrån processerna för etiska 

överväganden och för vad som kan utgöra ett pragmatiskt stöd i den vardagliga praktikens 

etiska överväganden. Forskningen visar att etiska överväganden är svåra att tillämpa i 

skolmiljö på grund av arbetets mångtydighet och komplexa förutsättningar vilket gör att 

skolkuratorns arbete ställer höga krav på yrkeskompetens och etisk medvetenhet och att de 

stöd som finns tillgängliga inte matchar de svårigheter i beslut som skolkuratorer behöver. 

Det framkommer också att etiska överväganden är viktiga för att kunna möta och hantera 

komplexa problem professionellt och att kunskap om etik utvecklas relativt snabbt medan 

lämplig tillämpning utvecklas långsammare. Detta gör att man behöver ha ett särskilt intresse 

för etik och juridik för att ha en medvetenhet i sin praktik som skolkurator och tillämpa etiska 

överväganden på ett medvetet sätt vilket kan betyda att de kuratorer som inte har ett särskilt 

intresse för det heller inte regelmässigt och medvetet tillämpar etik i sitt vardagliga arbete och 

därigenom riskerar att vara omedveten om risker i konsekvenser för klienterna vilket gör det 

viktigt att med denna studie undersöka och synliggöra frågan. 

 

Det finns idag inget formaliserat instrument eller modell att använda sig av som skolkurator i 

Sverige som marknadsförs eller diskuteras på ett riktat sätt för professionen och 

yrkesgruppen. Det varierar också stort i kollegialt stöd och tillgång till handledning vilket 

också innebär risker för skolkuratorns etiska praktik. Delar av den tidigare forskningen 

kommer att användas i diskussionskapitlet. 
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4. Teoretiska modeller för etiska överväganden 

I det här avsnittet presenteras de modeller som har utvecklats i svensk kontext för att tillämpa 

etiska överväganden. Ingen av modellerna gör anspråk på att vara heltäckande och fullgoda 

men vill bidra med struktur och medvetenhet i valet av handling i situationer av etisk karaktär. 

Dessa modeller används för att analysera resultatet av det insamlade materialet. 

 

4.1 Konsekvensetisk bedömningsmodell 

Den konsekvensetiska bedömningsmodellen syftar till att på ett strukturerat sätt hjälpa i 

yrkesutövningen att bedöma vilket handlingsalternativ som är mest rätt i förhållande till 

yrkesetiken och de etiska värdena vilken professionen vilar på. Den konsekvensetiska 

bedömningsmodellen grundar sig på pliktetiken och utilitarismen/nyttoetiken och fokuserar på 

vilka handlingar och regler vi bör tillämpa, den har inte dygd- eller diskursetisk karaktär och 

syftar inte till att kommunicera/diskutera eller handla efter vilka värden jag som människa och 

person vill statuera och reproducera. Den här modellen är sammanfattad som ett instrument 

med de steg som en etisk reflexionsrepertoar behöver innehålla när vi ägnar oss åt etiska 

bedömningar menar Blennberger (Blennberger 2005, s. 92). 

 

Konsekvensetisk bedömningsmodell 

1. Situationen 

-Vad gäller situationen? Vilka personer och parter är berörda? 

2. Regel-, praxis- och handlingsalternativ? 

-Vad går att göra i den här situationen? Vilka regler, vilken praxis och vilka handlingar är möjliga? 

3. Konsekvenser? -Möjliga konsekvenser av respektive regler, praxis eller handlingar? 

-Kortsiktiga respektive långsiktiga konsekvenser? 

4. Sannolikhet? 

-Hur hög sannolikhet har de olika möjliga konsekvenserna? 

5. Berörda personer? 

-Vilka personer och grupper kan bli berörda av de olika konsekvenserna? 

-Finns det risk för att någon person,  grupp eller kategori drabbas, genom att skadas eller de inte får 

den insats de behöver (skademinimeringsprincipen)? 

-Berörs någon person, grupp eller kategori som vi/jag står nära och/eller har särskilt ansvar för 

(närhetsansvarsprincipen)? 

6. Instrumentella värden och egenvärden? 
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-Vilka värden kan utvecklas eller är hotade i den situation det gäller? 

-Vilka eventuellt nödvändiga instrumentella värden (välfärdsresurser, trygghet, hälsa, värdighet, 

frihet, rättvisa, jämlikhet, demokrati) är aktuella? 

-Hur berörs egenvärden och livsmål som kärlek, livsglädje, frihet, kunskap och existentiell 

identitet? 

7. Summering och beslut? 

-Vilken handling, vilken praxis och vilka regler ger sannolikt de långsiktigt bästa sammanlagda 

konsekvenserna för de personer som är berörda (med beaktande av skademinimeringsprincipen och 

närhetsansvarsprincipen)? 

(Blennberger 2005, s. 92-93) 

 

4.2 KLOK modellen 

KLOK-modellen är mer dygdetisk och diskursetisk i sin karaktär jämfört med den 

konsekvensetiska bedömningsmodellen. Henriksen och Vetlesen (2001) menar att vi som 

människor alltid är moraliska och handlar mot bakgrund av en verklighet som vi upplever och 

tolkar. Detta innebär för författarna att vi inte blir etiska eller moraliska yrkesutövare genom 

att utbilda oss utan utbildningen ger oss kunskap om ett fält samt att den kan medvetandegöra, 

tydliggöra och utveckla det etiska och moraliska som redan finns hos oss. De har utvecklat 

KLOK-modellen för att strukturerat överväga och redogöra för hur och varför vi välja en 

handling utifrån etiska frågor i en given situation (Henriksen & Vetlesen 2001, s. 261-264).  

 

KLOK-modellen innehåller fyra element (Kärna, Likhet, Omständigheter, Konsekvenser) som 

författarna menar är särskilt viktiga för att hjälpa oss i yrkespraktiken att fatta etiskt 

övervägda och kompetenta beslut. Författarna menar att våra viktigaste etiska instrument är 

vår egen klokhet som utvecklas i kommunikation med andra och hjälper oss att ha balans 

mellan närhet och distans, att ta hänsyn till den det konkret gäller och samtidigt bedöma den 

med hänsyn till allmänna grunder (Henriksen & Vetlesen, 2001, s. 268). 

De fyra elementen reder ut situationen och förståelsen för den etiska problematiken och 

kompletteras med tre kontrollpunkter som försäkrar oss om att handlingen ska vara etiskt 

välgrundad och hållbar.  

 

KÄRNA: Vad är kärnan som behöver lösas i saken? Kärnan är huvudsaken och består av 

konflikt mellan etiska värden och principer. Att hitta kärnan kan vara svårt och ta tid och 
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det kräver helhetssyn och analys. 

LIKHET: Finns det erfarenhet av liknande situationer? Lösningar som kan ge vägledning 

och orienteringshjälp? Vad var styrkor och svagheter med dessa? 

OMSTÄNDIGHETER: Vilka omständigheter kan vi se och hur påverkas de av de olika 

handlingsalternativen? Det behövs kollegial konsultation och hjälp för att få perspektiv på 

saken. 

KONSEKVENSER: Vilka blir konsekvenserna av respektive handling? Är 

konsekvenserna acceptabla för dem det berör? Både kort- och långsiktiga. I det här steget är 

det också viktigt med dialog och kollegial konsultation för att få så mycket förståelse som 

möjligt och för att eventuellt kunna justera handlingen.  

 

Kontrollpunkter: 

a) Hur vill du motivera det handlingsalternativ du väljer med både närhet och distans?  

b) Finns det något i handlingen som strider mot grundläggande etiska normer? 

c) Vilka attityder signalerar handlingen för dem det direkt berör och för dem som måste ta 

kostnaderna? 

(Henriksen & Vetlesen 2001, s. 265-269). 

 

4.3 Yrkesetisk kod för socialarbetare 

Etisk kod för socialarbetare är i sig ingen modell men Akademikerförbundet SSR (2013) 

menar att den ska fungera som underlag för att ange riktning i olika bedömningssituationer 

och öka uppmärksamheten på etiken i yrkesutövandet samt stimulera till etiska samtal. Den 

yrkesetiska koden avser att skapa insikt om etiska värden för professionens arbete samt att 

vägleda till välgrundade bedömningar utifrån etiska resonemang då det ses som en viktig del i 

den professionella kompetensen. Koden är indelad i fem delar som var och en behandlar en 

dimension av det sociala arbetets fält, från övergripande för det sociala arbetet och 

samhällelig nivå till individ nivå.  

 

Den etiska koden ska tolkas och relateras till ett nyttoetiskt och pliktetiskt perspektiv. 

Det sociala arbetets och professionens grund: 

1. Det sociala arbetet och socialarbetarens yrkesroll ska relateras till vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Grundläggande värden i arbetet och för professionen är mänskliga rättigheter och 
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humanitet. Arbetet ska bidra till ett gott och värdigt liv för medborgarna och utveckla 

samhällets välfärd. 

 

Profession och personlighet 

2. Socialarbetaren ska i sitt arbete och i sin livsföring i övrigt respektera varje människas lika 

och höga värde. 

3. Socialarbetaren har ett särskilt ansvar gentemot personer och grupper som är i en utsatt 

situation. 

4. Socialarbetaren ska använda sin professionella ställning med ansvar och vara medveten om 

den egna kompetensens gränser. 

5. Socialarbetaren bör upprätthålla och utveckla sin kompetens för socialt arbete och 

eftersträva en etisk medvetenhet och personlig mognad. 

 

Klienten/medborgaren  

6. Socialarbetaren ska ha en jämlik hållning till andra medborgare och bemöta klienten med 

respekt, empatisk uppmärksamhet och vänlighet. 

7. Socialarbetaren ska respektera klientens personliga integritet och värna den enskildes 

självbestämmande i den mån det inte inskränker samma rätt för andra eller innebära att 

klienten skadar sitt eget liv. Insatserna ska så långt som möjligt bygga på delaktighet och 

samförstånd. 

8. Socialarbetaren ska informera klienten om rättigheter och skyldigheter – klargöra de villkor 

och resurser som finns inom den aktuella verksamheten och i angränsande samhällsinstanser. 

9. De krav som ställs på en klient ska ha saklig grund och kunna bidra till en mer gynnsam 

situation för den enskilde. 

10. Socialarbetaren får aldrig till egen fördel utnyttja den beroendeställning klienter kan ha i 

olika situationer. 

11. Uppgifter om klienten ska hanteras med den sekretess som lagen stadgar och i övrigt med 

stor varsamhet. 

 

Organisation, kollegor och arbetsplats 

12. Socialarbetaren ska vara medveten om och ha en lojal inställning till verksamhetens 

grundläggande uppdrag. 
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13. Socialarbetaren bör visa lojalitet och respekt för kollegor och andra medarbetare i olika 

befattningar samt för verksamhetens styrelse. 

14. Socialarbetaren ska motverka kränkande eller diskriminerande attityder och handlingar 

som kan komma till uttryck i verksamhetens arbetssätt eller i medarbetares eller klienters 

agerande. Detta kan bryta andra krav på lojalitet. 

15. Socialarbetaren ska medverka till att den egna verksamheten håller en hög kvalitet och 

kan utvecklas för att svara mot medborgarens behov och förändrade samhällsförhållanden. 

16. Socialarbetaren bör bidra till att den egna arbetsplatsen är en konstruktiv och vänligt 

sinnad miljö. 

 

Samhälle 

17. Socialarbetaren ska ha en öppenhet inför och vilja till samverkan med andra 

organisationer och andra professioner – förutsatt att det är av värde för klienter och andra 

medborgare. 

18. Socialarbetaren ska sträva efter att skapa förtroende för socialt arbete och för 

socialarbetares professionella kompetens samt vara öppen för kritisk granskning av sin 

yrkesutövning. 

19. Socialarbetaren ska som yrkesutövare och medborgare företräda ett demokratiskt 

samhällsideal som omfattar mänskliga rättigheter, humanitet och solidaritet. 

(Akademikerförbundet SSR 2013) 
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5. Metod 

I det här avsnittet redogörs metodval och hur metoderna använts i studien. Avsnittet redogör 

även för urval, datainsamling, bearbetning, validitet och reliabilitet, etiska överväganden samt 

litteratursökning.  

 

5.1 Metodval 

Denna studie är av kvalitativ metod då den syftar till att undersöka och förstå hur 

skolkuratorer tillämpar etiska resonemang i sin yrkesutövning. Denna studie ämnar samla in 

data genom semi-strukturerade intervjuer för att få en variation i informationen så att 

meningsbärande mönster kan ge förståelse för frågeställningarna vilket motiverar valet av den 

kvalitativa forskningsmetoden. Kvalitativ metod beskrivs som tolkande och beskrivande 

(Bryman, 2011, s. 340-341) vilket denna studie i huvudsak syftar till att vara då jag söker 

förståelse för skolkuratorernas erfarenhet och upplevelse av yrkesetiska överväganden. 

Studien syftar till att förstå skolkuratorernas levda erfarenhet och upplevelse genom deras 

berättelser om sin yrkesutövning när det gäller etiska övervägandena i förhållande till de 

insatser de utför vilket motiverar valet av design och metod. 

 

I studien utgår jag ifrån ett tolkningsinriktat kunskapsteoretiskt synsätt vilket innebär att 

respondenterna är fria att tolka sin verklighet i sitt berättande och att resultaten av den 

insamlade empirin tolkas utifrån det teoretiska ramverket och konstaterar hur skolkuratorer 

tillämpar etiska överväganden i sin yrkesutövning. Bryman (2011, s. 340-341) menar att dessa 

perspektiv utgör skäl för att välja kvalitativ metod som undersökningsmetod. 

 

5.2 Urval 

Urvalet för denna studie har gjorts med ett målinriktat urval (Bryman 2011) eftersom att jag är 

ute efter en specifik grupp av respondenter och deras egna berättelser om hur de tillämpar 

etiska överväganden. Det målinriktade urvalet görs när det är relevant för studien att en 

särskild grupp människor bidrar med information som ger förståelse för en social företeelse 

och är lämpligast utifrån forskningens syfte och fråga (Ibid, s. 392, 394).  

De inklusionskriterier jag valt för denna studie är socionomexamen och anställd som 

skolkurator inom den kommunala grundskolan förskoleklass – åk 9. Dessa inklusionskriterier 

bidrar till att respondenterna har en så likvärdig arbetsbakgrund och utbildningsbakgrund som 
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möjligt när det gäller kunskap om yrkesetiken, uppdrag och kontexten för yrkesutövningen. 

Även om det kan vara en stor variation i uppdrag och arbetssituation beroende på i vilken 

kommun, skola och rektor man arbetar för så är många delar i yrkesutövningen och 

upplevelsen av arbetets förutsättningar väldigt lika för olika skolkuratorer både lokalt och 

nationellt.  

 

Genom att använda inklusionskriteriet socionomutbildning så ökar möjligheten till att 

informanterna har en grundläggande kunskap och samsyn om socialt arbete och de etiska 

principer och värderingar som är vägledande i yrkesutövningen. Socionomens grundläggande 

kunskaper om och förhållande till etiken utgör en viktig del i denna studie eftersom att de är 

väsentliga för skolkuratorernas etiska överväganden i yrkesutövningen. 

 

Att jag ville att respondenterna skulle ha anställning och tjänstgöring inom den kommunala 

grundskolan var på grund av att den styrs generellt på ett likvärdigt sätt med likvärdiga 

styrdokument samt har det bredaste uppdraget jämfört med friskolor och gymnasieskolor som 

kan styras av förbund eller styrelser och inte sällan har olika inriktningar och intagningar i 

sina verksamheter vilket gör att de ibland inte har elevgrupper som representerar hela 

samhällets variation. I den kommunala grundskolan finns däremot inga undantag utan ska 

inrymma alla barn och det gör att skolkuratorerna oftast har en likvärdig arbetssituation och 

att skolorna som arbetsplatser ger liknande förutsättningar. Jag ville också att respondenterna 

skulle jobba mot en så enhetlig grupp som möjligt i syfte att ställas inför liknande etiska 

frågor i förhållande till minderåriga barn och deras familjer.  

 

5.2.1 Respondenter 

De fem respondenter jag har intervjuat är alla utbildade socionomer sedan 2-14 år. Den som 

arbetat längst som skolkurator hade arbetat i sex år och den som arbetat kortast tid hade 

arbetat i ett år. Ingen av respondenterna hade genomfört socionomauktorisation. Två 

respondenter uppgav att deras elevhälsa-organisation var lokal dvs. alla elevhälsopersonal var 

direkt underställda och anställda av rektor och rektor har arbetsgivaransvar, de andra tre var 

anställda i en central elevhälsa-organisation vilket innebär att elevhälsopersonalen är en grupp 

anställda av en elevhälsochef som är jämställd med rektorerna och elevhälsochefen styr deras 

uppdrag och har arbetsgivaransvar. Alla respondenter utom en hade arbetslivserfarenhet från 

andra verksamheter inom socialt arbete, dessa var hvb för ensamkommande barn, 
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socialtjänstens individ- och familjeomsorg med barn- och familjeutredningar samt 

handläggare på försäkringskassan. Urvalsgruppen består av både kvinnor och män.  

 

5.3 Datainsamling  

Utifrån studiens syfte och frågeställningar användes semistrukturerade intervjuer. När man i 

sin forskning vill veta hur människor tolkar och förstår ett visst fenomen är intervjuer en 

lämplig insamlingsstrategi (Jacobsen 2012, s. 97-98). Då syftet med denna studie är att få reda 

på hur skolkuratorer beskriver sina etiska överväganden i yrkesutövningen faller valet 

naturligt på att samla in data med personliga intervjuer utifrån en semi-strukturerad 

intervjuguide (se bilaga 3) för att få möjlighet att fånga upp, undersöka och utveckla 

respondenternas berättelser och upplevelser av etiska resonemang närmare med följdfrågor.  

 

Att genomföra semistrukturerade intervjuer innebär att man kan styra intervjun till de teman 

som frågeställningarna och syftet innehåller men också ha utrymme för att utveckla 

resonemang i svaren och ställa följdfrågor. Den semistrukturerade intervjun ger en stabilitet 

när man ska genomföra flera liknande intervjuer med flera personer så att man får likvärdig 

information som kan jämföras samt ger intervjuaren möjlighet att komma djupare in i 

respondenternas resonemang (Bryman 2011, s. 413-416).  

 

En första kontakt med skolkuratorer togs via mail där förfrågan om deltagande i studien 

ställdes och kort information om studien redogjordes för (se bilaga 2). Mailet skickades till 

skolkuratorer i åtta olika kommuner fördelat på två län för att få en spridning och anonymitet. 

De som svarade på mailet och visade intresse följdes upp med frågor om inklusionskriterier 

och fem respondenter valdes ut som passade in i urvalsgruppen och som kunde delta i intervju 

inom rimlig tid. Intresset för studien var relativt stort vilket gjorde att jag fick tacka nej till 

flera som anmälde intresse. De fem respondenterna valde i samtliga fall att bli intervjuade på 

sin arbetsplats. När intervjutillfället närmade sig skickades ytterligare information ut via mail 

med mer information om studien, intervjuguide samt information om frivillighet samt hur 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet skulle hanteras. Intervjuguiden skickades ut på 

förhand eftersom att jag ville att respondenterna skulle ha möjlighet att sätta sig in i frågorna 

och börja reflektera kring dem då de etiska aspekterna av ens yrkesutövning inte alltid är 

tydliga och lätta att formulera. Eftersom att etiken i yrkesutövningen till viss del är känslig 

fråga och viktig aspekt var tanken också att respondenterna med lite för-reflektion inte skulle 
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känna sig i underläge utan snarare att de har koll på vad vårt samtal skulle handla om och 

kunna formulera sig i frågorna.  

 

Intervjuerna inleddes med småprat där vi presenterade oss själva och våra arbeten och följdes 

av upprepad information om studien, fråga om respondenten deltar frivilligt samt att varje 

respondent fick lämna muntligt inspelat samtycke till deltagande i studien samt samtycke till 

att intervjun spelades in. Därefter inleddes intervjun med bakgrundsfrågor kring 

respondentens utbildning och arbetsliv samt en generell fråga om arbetssituationen. Jacobsen 

betonar vikten av inledningen av intervjun och intervjuarens uppträdande är avgörande för hur 

väl intervjun genomförs och hur fyllig information intervjuaren får (Jacobsen 2012, s. 108-

109). Småpratet och bakgrundsinformationen var således tänkt att bidra till en lättsam 

stämning och en trygg känsla för respondenterna. Maktobalansen i personliga 

intervjusituationer som Brinkman & Kvale poängterar innebär att respondenten kan känna sig 

i underläge och osäker i situationen vilket man som forskare behöver ta hänsyn till och i 

möjligaste mån kompensera för (Brinkman & Kavle 1997, s. 118-119). I intervjusituationen är 

det forskaren som definierar situationen och det som samtalet ska handla om vilket skapar en 

maktobalans. I dessa intervjusituationer har respondenterna vid upprepade tillfällen erhållit 

information om studien samt intervjuguide för att de ska kännas sig trygga och förberedda 

inför ämnet och samtalet. Intervjuerna har inletts med småprat och enkel 

bakgrundsinformation samt ytterligare information om mig som student och studien för att 

skapa ett tryggt och prestigelöst klimat. Varje intervju avslutades med en fråga till 

respondenten om det var något särskilt denne vill lyfta avslutningsvis som vi inte har pratat 

om utifrån de frågor jag ställt, detta för att minimera risken för att något väsentligt utelämnas i 

respondentens upplevelse av etiska överväganden i sin yrkesutövning som jag inte lyckats 

fånga med mina frågor. Intervjuerna var 50 – 80 minuter långa och gav 68 sidor transkriberad 

text. Efter att examinationsseminarium har genomförts kommer allt inspelat och transkriberat 

material att förstöras för att skydda respondenternas integritet. 

 

Eftersom att det är viktigt i intervjusituationen att visa intresse, lyssna aktivt med både 

kroppsspråk och följdfrågor spelades varje intervju in med mp3-spelare (Jacobsen 2012, s. 

104) Det är också att föredra inspelning för att kunna ha tillgång till hela materialet i 

analysarbetet. Bryman (2011, s. 420) menar att det är viktigt att i intervjusituationen vara 

strukturerad och närvarande, visa intresse, komma ihåg, fånga upp och ställa relevanta 
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följdfrågor samt visa intresse för respondentens berättelse. För att kunna leva upp till detta 

gjordes minnesanteckningar under intervjuns gång vilket också bidrog till att det blev ett flöde 

i dialogen.  

 

5.4 Databearbetning och analys 

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant, men inte med uppehåll, pauser, suckar 

osv. eftersom att det inte var relevant för syftet och analysen av materialet. Transkribering 

underlättar möjligheten att gå igenom intervjumaterialet flera gånger vilket är en förutsättning 

för att kunna göra en noggrann systematisk analys och för att undvika att detaljer missas 

(Bryman 2011, s. 428).  

 

För att bearbeta och analysera den insamlade datan har tematisk analys med framework-

matris använts för att ordna och syntetisera datan. Narrativ tematisk analys används när 

tyngden ligger på vad som sägs i intervjun snarare än hur det sägs eller hur samtalet går 

mellan intervjuperson och intervjuare. I denna studie vill jag undersöka vad skolkuratorer 

berättar om sina yrkesetiska överväganden vilket motiverar valet av tematiska analys samt 

användning av framework-matris så att datan kan ordnas systematiskt (Bryman 2011).   

Bearbetningen av intervjumaterialet har följt följande strategi som i korthet innebär att 1) 

Intervjumaterialet läses igenom för att få en helhetsbild utan att göra noteringar eller 

tolkningar i texten. Efter genomläsningen noteras det som framstått som intressant eller 

viktigt. 2) Materialet läses igenom en gång till och markeras och kodas med kontinuerliga 

notiser i marginalerna om viktiga iakttagelser, nyckelord och teman. 3) Kodningen ordnas i 

framework-matrisen (bilaga 4) som skapar en förteckning över teman och subteman där korta 

utdrag ur intervjumaterialet sätts in som belägg för koden.  4) Kodningen granskas kritiskt, 

delarna sätts åter i samband med materialet och prövas mot helheten. 5) Kopplingar av 

delarna och teoretiska idéer skissas och prövas i förhållande till helheten tills teoretisk 

mättnad uppstår då kodning och analys inte längre ger någon ny information (Bryman 2011, s. 

516, 525-529, Esiasson et.al. 2017, s. 228-230). 

 

5.5 Tillförlitlighet och äkthet  

För att bedöma kvaliteten i studien, att studien är trovärdig och säkerställer tillförlitlighet 

används kriterierna tillförlitlighet och äkthet i kvalitativ forskning (Bryman 2011, s. 353-357). 
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Tillförlitlighet delas in i de fyra delkriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet att styrka och konfirmera.  

 

I denna studie beskrivs processen för tillvägagångssätt och beslut kopplat till syfte och 

frågeställningar i förhållande till de regler som finns för forskningen samt att hänvisningar 

görs till etablerade sakkunniga för att försöka uppnå tillförlitlighet. Däremot har inte 

resultaten återförts till deltagarna för bekräftelse vilket minskar trovärdigheten i studien. I 

inledningen, bakgrund och begreppsförklaringar ges fylliga beskrivningar av kontexten och 

detaljerna som ingår i kontexten. Analysen ger också exempel och belägg för de antaganden 

och slutsatser som görs för att uppnå överförbarhet. Det går dock inte att argumentera för att 

resultaten skulle kunna överföras till en annan kontext eller situation. Eftersom att jag jobbat 

ensam med studien kan pålitligheten påverkas, för att kompensera detta har jag i processen 

arbetat med materialet nära litteraturen kring forskningsprocessen samt hela tiden gått tillbaka 

till det skrivna, sökt ny information och kritiskt granskat. I början av processen lämnades 

delar in till handledaren för bedömning och råd och handledning har genomförts i slutskedet 

av uppsatsskrivandet för bedömning och kvalitetsgranskning. För att uppnå möjlighet att 

styrka och konfirmera slutsatserna gjordes valet att söka intervjupersoner i andra kommuner 

och län, detta gjorde att intervjuperson och intervjuare inte hade någon tidigare kännedom om 

varandra och bidrog till ett mer förutsättningslöst perspektiv. I valet av ämne och syfte för 

studien fanns också ett genuint intresse från min sida av själva tillämpningen av etiska 

överväganden och jag hade en frågande och nyfiken inställning till ämnet vilket gjorde att jag 

inte hade någon stark förutfattad mening och bias när jag tog mig an materialet.  

 

Äkthet handlar om vad studien har fått för konsekvenser för deltagarna i studien och kunnat 

ge insikter och medel att hantera fenomenet bättre. I och med att samtal och diskussioner om 

givna ämnen och fenomen ger djupare förståelse för, mer insikt i och medvetenhet om saker 

ger de samtal som blev i intervjusituationerna deltagarna möjlighet att formulera sina egna 

tankar om yrkesetiken. Detta leder till att deltagarna blir mer medvetna om vad det betyder i 

sin yrkesutövning vilket också ger dem bättre förutsättningar att lära sig mer om och att 

hantera etiska överväganden. 
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5.6 Studiens etiska överväganden 

Den blankett för etisk granskning av studieprojekt som involverar människor som 

Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna tillhandahåller har använts i studien och 

ger ingen indikation på att Forskningsetiska rådet vid Högskolan Dalarna behöver etikpröva 

denna studie då medverkande i studien inte riskerar att medföra att deltagare lider men 

eftersom att respondenterna blir intervjuade utifrån sin yrkesroll. Överväganden har gjorts 

utifrån de grundläggande forskningsetiska principerna som gäller för svensk forskning 

(Bryman 2011, s. 131-132). Dessa är:  

Informationskravet som innebär att deltagare i studien ska informeras om studiens syfte, att 

deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

Samtyckeskravet som innebär att deltagaren själv bestämmer över sin medverkan och har 

alltid rätt att helt eller delvis avstå sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet som innebär att uppgifter som rör deltagaren ska behandlas och 

förvaras på ett säkert sätt så att det inte kan bli känt vem som deltagit.  

Nyttjandekravet som innebär att all information som samlas in genom deltagandet i studien 

endast får användas i studien. 

 

I arbetet med den här studien har de forskningsetiska principerna hela tiden varit närvarande i 

kontakt med respondenter, under intervjuer och i skrivandeprocessen och är till för att 

deltagare i studien inte ska kunna kränkas eller lida men av sitt medverkande i forskning 

(Bryman 2011, s. 133).  Samtliga deltagare har informerats om principerna vid två tillfällen 

samt fått svara på om de godkänner inspelning, deltar frivilligt och känner att de förstår vad 

studien handlar om och syftar till. De har också vid upprepade tillfällen, vid första kontakt, 

andra kontakt och inför intervjutillfället blivit informerade om att de när som helst kan 

avbryta sitt deltagande samt att de är fria att avstå från att svara på vissa frågor utan att detta 

kommenteras eller ifrågasätts. 

 

5.7 Litteratursökning 

För att söka internationell forskning har sökorden social work, counselor, ethics decision-

making, reasoning och practice använts i olika följd och kombinationer. Det har varit svårt att 

ringa in tillämpningen av etiska överväganden och etiken är väl beforskad i många olika 

sammanhang, stora som små vilket gör att det blir många sökträffar. Först gjordes en 

översiktsläsning av rubrikerna på sökträffarna då de mest relevanta plockades ut. För att 
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komma ännu närmare fenomenet som studien syftar till att undersöka lästes abstracts och 

summeringar, för att sålla bort i en sista omgång lästes artiklarna i sin helhet och de artiklar 

som uppfyllde kraven och som kunde bidra till studien plockades slutligen ut. 

 

5.8 Metoddiskussion 

Denna studie är genomförd utifrån kvalitativ metod då en kvantitativ metod inte ansågs kunna 

belysa syftet och besvara frågeställningarna på ett tillfredställande sätt. Studien hade inte 

kunnat erhålla den information som eftersöktes utifrån enkätstudie eller strukturerad intervju. 

Eftersom att kvalitativ metod syftar till att räkna och beräkna olika frekvenser och samband så 

valdes den bort då denna studie syftar till djupare förståelse av ett fenomen.  

 

Inom kvalitativ metod finns flera metoder för att samla in data eller empiri exempelvis 

deltagande observation, litteraturstudie eller fokusgruppsintervju. Dessa valdes bort på grund 

av att de inte skulle ge lika fyllig information som erhölls med de samtal och diskussioner 

som blev av intervjuerna. Litteraturstudie föll bort på grund av att det inte finns litteratur att 

använda för studiens syfte och frågeställningar. En fokusgrupp skulle bli för svår att få ihop 

på grund av resa och för deltagarna att avsätta en tid som passar alla. Däremot har en vinjett-

studie övervägts men ansågs inte komma lika nära som i samtal och dialog kring själva etiken. 

Eventuellt hade en kombinerad insamlingsmetod med semi-strukturerad intervju och ett 

exempelfall kunnat vara ett alternativ. Dock bedömdes det ta för lång tid vid varje 

intervjutillfälle då respondenterna avsätter arbetstid för att delta och den kombinerade 

metoden hade krävt längre tid.  

I studien har fem semi-strukturerade intervjuer genomförts för att samla information om 

skolkuratorers tillämpning av etiska överväganden och förhållningssätt till yrkesetiken. En 

tanke som har uppkommit under intervjuernas genomförande är att frågorna har upplevts 

svåra då etiken ofta har varit lite svår att greppa för de som deltagit i studien. Detta hade 

kunnat avhjälpas med annorlunda formulerade frågor som kanske mer utgår ifrån exempel 

situationer och hur respondenten skulle hantera det. Just i den här frågan har jag försökt 

avhjälpa det redan innan intervjutillfällena genom att skicka ut frågeställningar och 

intervjuguide i förväg för att respondenterna skulle kunna förbereda sig och ha möjlighet att 

börja fundera på och formulera etiken i yrkesutövningen. Under intervjusituationerna har 

också detta försökts att avhjälpas genom att ha samtal kring etiken, vad det är och hur den 

uttrycks i yrkesutövningen. 
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En brist med den här studien är att intervjuerna inte har följts upp med följdfrågor som dykt 

upp under bearbetningen av materialet. Detta för att få så utförlig och omfattande förståelse 

som möjligt av skolkuratorernas tankar och beskrivningar. Med hänsyn till detta togs en liten 

stund i slutet av varje intervju för att tänka igenom intervjun och ha möjlighet att lägga till 

eller ta upp något som vi dittills inte pratat om eller pratat för lite om men det kan inte 

kompensera för att ha ett uppföljningstillfälle i anslutning till att intervjun har bearbetats.  
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6. Resultat 

I detta avsnitt presenteras de resultat som framkommit i studien. Resultaten har ordnats i 

teman utifrån studiens syfte i följande ordning: -Etikens roll, -Tillämpning av etiska 

överväganden, med underkategorierna automatiskt, egenreflektion och nyttoetiskt perspektiv -

Stöd för etiska överväganden, med underkategorierna kollegialt och dokument som stöd samt -

Skolkuratorns förhållningssätt till yrkesetiken. Avsnittet avslutas med en sammanfattning. 

Resultaten är sammanställda i en framework-matris som finns att se i bilaga 4. 

 

6.1 Etikens roll i skolkuratorns yrkespraktik 

Samtliga respondenter uttrycker tydligt att etiken i deras yrkesutövning är en 

grundförutsättning för allt deras arbete. De uttrycker detta som ”den är ju avgörande”, 

”grundbulten”, ”jätteviktig”, ”jätteviktig, den är ju i allt man gör” och ”helt avgörande”. De 

beskriver också unisont om hur de uppfattar etiken i yrkesutövningen med att de tar ställning 

till när och hur man ska välja att göra i olika situationer exempelvis ”är jag den bästa hjälpen 

för det här barnet eller är det andra kontakter man ska ta” och ”att fundera kring vad är rätt 

och fel i olika situationer”. De etiska övervägandena utspelar sig också i stort och smått: 

 

”hur mycket ska man hålla och när behöver man berätta och gå vidare, var gör 

jag nytta och var stjälper jag liksom” (Intervju 1) 

 

”i alla småsaker som man gör eller i alla möten egentligen så tänker man ju 

utifrån etik liksom bara i hur man frågar och hur man samtalar också. Och på 

vilket sätt man frågar, hur mycket o.s.v.” (Intervju 3)  

 

I dessa frågor beskriver skolkuratorerna att förutom de etiska värden som generellt gäller för 

socialt arbete är etiska värden som barnperspektivet, barnets bästa, respekt och integritet 

särskilt viktiga i deras yrkesutövning. I dessa värden lägger de in att det är viktigt att se 

barnet, se barnet i sitt sammanhang, se vikten av att respektera barnet och barnets 

förutsättningar utifrån ett maktperspektiv samt att eleverna måste få delta så frivilligt som 

möjligt, ha medbestämmande och vara delaktiga i sin skolsituation generellt men även i 

förhållande till skolkuratorns enskilda insatser. Barnperspektivet beskrivs exempelvis på 

följande sätt: 
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”Först och främst så tänker jag på barnperspektivet, att alltid ha ett 

barnperspektiv det är ju det allra viktigaste som är mest övergripande, och att 

alltid ha den ingången och tänka vem det är som man är här för… Men alltså 

att alltid tänka, för det är svårt att alltid tänka utifrån barnet och barnets bästa 

när man är i en organisation där man egentligen är ganska ensam så och där 

man många gånger behöver driva barnperspektivet gentemot kollegor och 

personal” (Intervju 3) 

 

”Vad är det som är det här barnets bästa i den här situationen och vilka etiska 

principer är viktiga här egentligen., Ja och då kommer ju det här med grupper 

in också, jamen barn, sårbara personer, dels sitter de i en allmän utsatt 

situation utifrån maktperspektivet, då får jag liksom ta det.” (Intervju 2) 

 

Att eleverna behöver känna frivillighet, delaktighet och medbestämmande är också en viktig 

princip som respondenterna är överens över både vad gäller skolkuratorskontakten och vad 

gäller utformningen av insatserna och interventionerna. Detta kan beskrivas med följande 

citat:  

 

”Ofta kan ju lärare bli ganska frustrerade och tycker att – jamen den här eleven 

mår så dåligt och hen skulle behöva träffa dig, och tyvärr så vill ju den eleven 

kanske inte träffa mig men då kanske jag går till klassen och presenterar mig så 

att de ser vem jag är och var jag finns. Det är ofta som lärarna har 

förväntningar om att jag ska städa mer än vad jag gör, att hjälpa dem bli av 

med en jobbig elev snarare än att se vad de kan göra annorlunda för att hantera 

eleven bättre och jag säger nej, jag tar inte emot det här om inte eleven själv vill 

komma till mig.” (Intervju 5) 

 

Den här respondenten beskriver en situation som var vanligt förekommande i intervjuerna, att 

lärare och annan personal har föreställningar om vad skolkuratorn ska göra och åstadkomma 

och att skolkuratorn kan hamna i etiska dilemman när de får uppdrag av den här typen. I och 

med detta upplever skolkuratorerna ofta att dessa diskussioner och ibland konflikter tar energi 
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och tid från själva diskussionen om hur den här eleven faktiskt kan bli hjälpt vilket 

skolkuratorerna upplever som frustrerande. 

 

”Saker som rör eleven ska eleven vara delaktig i, jag passar mig väldigt noga 

för att komma med färdiga förslag för en elev, utan jag har en metod som 

bygger på att lobba idéer, be eleven att fundera över det och återkomma så att 

eleven får bearbeta informationen, göra det till sin egen idé och komma 

tillbaka.” (Intervju 4) 

 

Det här citatet belyser delaktighet i praktiken och ett etiskt förankrat arbetssätt som sannolikt 

också leder till bättre resultat av insatser än om man inte tagit hänsyn till perspektivet och de 

etiska omständigheterna som omgärdar elevperspektivet. 

Inom detta område är respondenterna rörande eniga om att dessa saker har stor inverkan och 

är viktiga saker att ta ställning för. 

 

6.2 Tillämpning av etiska överväganden 

Skolkuratorerna i den här studien beskriver sina etiska överväganden som något som bara 

finns där och som man ägnar sig åt ständigt hela tiden. Några av skolkuratorerna upplever det 

som att det bara går av sig själv och automatiskt, nästan omedvetet. En skolkurator beskriver 

det ändå som att hen tänkt till hur hen vill bedriva sin yrkesutövning med ett etiskt förankrat 

arbetssätt men att hen inte tänker så mycket på det i vardagspraktiken. En annan skolkurator 

upplever sig helt omedveten om etiska principer och överväganden och förlitar sig till 

lagstiftningen och anser att den får stå för etiken, dock så beskriver hen att det finns vissa 

svårigheter när det inte är så tydligt utifrån lagtexten vad man ska göra och då kan det finnas 

skäl till att börja fundera och diskutera med kollegor. Dessa beskriver sedan hur de i praktiken 

tänker utifrån etik men som de är omedvetna om i stunden när det sker. De andra tre 

skolkuratorerna beskriver tydligare hur de mer medvetet tänker sig frågor och resonerar 

utifrån olika perspektiv i både stort och smått. 

 

6.2.1 Automatiskt 

De skolkuratorer som upplever etiken och etiska överväganden i yrkespraktiken som helt 

automatiserade beskriver det som:  
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”Jag använder mig inte av det på något strukturerat sätt, däremot så är det ju 

någonting vi håller på med hela tiden, att fundera över vad som är rätt och fel i 

olika situationer. Det är helt automatiserat men jag tar mig rätt stora friheter 

att resonera annars med kollegor om sånt som rör till exempel inkludering och 

omfattar etiska reflektioner. Och jag tänker att jag är en väldigt empatisk 

person som alltid har varit intresserad av hur olika saker uppfattas av andra 

människor, -hur blir det för den om jag säger så eller gör så till exempel.” 

(Intervju 5) 

 

Det här citatet visar att respondenten är förhållandevis omedveten om sina etiska 

överväganden i stunden när de sker men det finns ändå medvetna etiska reflektioner i 

förhållande till insatser som hen vill diskutera med andra kollegor och få perspektiv på. Hen 

beskriver också att hen överväger hur handlingar kan uppfattas av den andre.   

 

Ett annat citat som visar en mer medveten men outtalad etisk yrkespraktik är detta från en 

annan respondent: 

  

”Teoretiskt och metodiska verktyg är ju någonstans bara en slags känsla, en 

magkänsla för hur jag ska väga olika perspektiv emot varandra, alltså man kan 

stoppa in massor med olika saker för att försöka tolka vad som är bäst för den 

här personen. Men det är inte uteslutande en känsla som jag går på utan 

känslan är ju i mångt och mycket präglat av den kunskap jag har tagit till mig 

och de erfarenheter jag har jobbat fram. I det vardagliga är det ju ett ständigt 

pågående arbete hos mig att tänka etiskt om saker och ting men det är mer 

automatiserade processer utifrån erfarenheter och teoretisk bakgrund, därför är 

det jätteviktigt att ha ett etiskt genomtänkt arbetssätt” (Intervju 4) 

 

Det här citatet beskriver hur respondenten upplever att etiska överväganden görs omedvetet 

och automatiskt som ständigt pågående i allt det vardagliga men mot bakgrund mot den 

samlade kunskapen och erfarenheten som respondenten kallar magkänsla vilken också får stå 

för någon slags fysisk dimension av etiken, att det skulle kännas i kroppen, i magen om man 

handlar omoraliskt i förhållande till de etiska värden som omgärdar yrkespraktiken och 

människosynen. 
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6.2.2 Egenreflektion 

De flesta skolkuratorer beskriver sina etiska överväganden som en tankeprocess där de 

reflekterar över situationerna, personerna och olika handlingsalternativ. Egenreflektionen 

består då av olika typer av frågor som de ställer till sig själva för att undersöka 

omständigheterna och vad som är bäst utifrån den givna situationen: 

 

”Först och främst behöver jag tänka helhet kring barnet och fundera på vad är 

mitt uppdrag i det här, vad ska vi göra och inte göra, och göra en avgränsning. 

Vad är problemet här och hur går vi vidare. Ska man göra si eller så och vad är 

det bästa för det här barnet. Jag kan gå tillbaka och tänka på något tidigare 

som liknat den situation som är nu” (Intervju 2) 

 

”Jag är ganska långsam, jag säger ja men ok men sen tänker man ofta alltså 

och det måste få sjunka in och föra ett resonemang om uppdraget och vad 

handlar det här om och hur kan vi hjälpa.” (Intervju 3) 

 

Här beskriver respondenterna hur de på ett mer medvetet sätt börjar ställa sig själv frågor 

utifrån etiska perspektiv i förhållande till enskilda insatser. Det verkar vanligt att de i första 

hand resonerar utifrån vad uppdraget är och utifrån lagstiftning men har det etiska 

perspektivet vad är rätt att göra i det här fallet samt att relatera till de etiska värdena.  

 

6.2.3 Nyttoetiskt perspektiv 

Samtliga skolkuratorer beskriver också att de har ett nyttoetiskt perspektiv avseende 

insatserna. De beskriver på olika sätt att de väger in i överväganden vad som är till mest nytta 

för de inblandade och hur insatserna får bäst resultat eller konsekvenser.  

 

”Vad skulle det eventuellt kunna ställa till med, vad blir det för konsekvenser i 

flera led” (Intervju 2) 

 

”Ja men det är för att jag tänker att jag ska blanda mig in i en annan människas 

liv och göra en input, antingen i en grupp eller en individ och då måste jag ju 

veta vad jag tänker att det här ska ta vägen” (Intervju 1) 
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”Så har jag då ett etiskt genomtänkt arbetssätt när vi bestämmer oss för vad vi 

ska göra för den enskilde eleven så kommer det att leda till bättre resultat av 

insatserna” (Intervju 4) 

 

I citaten framkommer respondenternas nyttoetiska perspektiv som verkar vara en viktig aspekt 

i etiska överväganden då de hänvisar till att deras insatser innebär att intervenera i en annan 

människas liv och att insatserna alltid ska vara tänkta att bidra med något gott för den det 

gäller. 

 

6.3 Stöd för etiska överväganden 

I den här studien framkommer det att skolkuratorerna använder sig av olika former av stöd för 

sina etiska överväganden i yrkespraktiken. Dessa kan delas in i kollegialt stöd och dokument 

som stöd. De olika typerna av stöd varierar något mellan skolkuratorerna, men även 

tillgängligheten till stöd varierar. Skolkuratorerna är dock samstämmiga i att det behövs stöd 

för etiska överväganden och att de vill att det ska finnas en organisation för yrkesgruppen som 

förstår perspektiven och driver utvecklingsfrågor. 

 

6.3.1 Kollegialt 

Samtliga skolkuratorer i studien upplever att det är viktigt att kunna resonera tillsammans med 

kollegor som ett stöd i etiska överväganden. Det är viktigt utifrån ett etiskt perspektiv då de 

upplever att de behöver resonera utifrån en helhetssyn på eleven och situationen och för att 

undersöka möjligheter och alternativ om vad som skulle kunna hjälpa och eventuellt risker 

med olika sätt att hantera situationen. Det är dock inte helt enkelt för skolkuratorerna att ha 

tillgång till det stöd som de upplever att de behöver. Det framkommer att det är viktigt och 

nyttigt att kunna resonera med kollegor i det tvärprofessionella elevhälsateamet när det gäller 

skolsituationen för elever men när det gäller skolkuratorns insatser till enskilda elever så är 

det skolkuratorskollegor som är viktiga och de man vill använda sig av som följande citat 

illustrerar: 

”Man behöver tänka med någon annan och då går jag till min 

skolkuratorskollega eller ringer någon eller tänker att det här tar jag på torsdag 

när vi träffas i skolkuratorsgruppen” (Intervju 3) 
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Möjligheterna till stödet i att resonera tillsammans med kollegor upplevs dock begränsat, dels 

för att man är hårt belastad på sina skolor och inte har någon bestämd avsatt tid för att träffas 

vilket gör att det blir för svårt att få ihop en träff men det finns också splittringar i 

skolkuratorsgruppen i kommunen som gör att man inte vänder sig till de kollegor i 

professionen som man skulle kunna ha stöd av.  

 

”Vi skulle vilja träffas men det ser så olika ut, vi har så olika förutsättningar 

men vi kan ringa till varandra om det är något” (Intervju 2) 

 

”Vi har inga sådana strukturerade träffar tillsammans i kuratorsgruppen, det är 

det stödet som hela tiden haltar. Det är hela tiden upp till en själv och hur man 

gör gruppen liksom och det är splittringar och så hur vi ser på uppdraget och 

då blir det så.” (Intervju 1) 

 

Just i den här frågan önskar skolkuratorerna att det fanns en organisation för yrkesgruppen 

som driver och samordnar den här typen av stöd just för att arbetet är så komplext samtidigt 

som det upplevs ensamt. Skolkuratorerna upplever också att det är svårt att kunna föra fram 

sina etiska perspektiv och att få giltighet för dem när det inte finns något som samordnar deras 

kompetens och perspektiv i verksamheten och skolan som organisation.  

Trots att alla inte har tillgång till handledning på sin arbetsplats så tar alla utom en upp det 

som ett stöd för etiska överväganden i förhållande till enskilda insatser. De upplever detta som 

en försäkran om att man gör det mest riktiga utifrån elevens situation och problematik. Den 

respondent som inte upplever sig vara i behov av handledning anser att relationen till rektorn 

och stödet från denna är så bra att hen inte vet vad handledning skulle tillföra. Samtliga övriga 

skolkuratorer är eniga i att handledning är ett viktigt redskap för att tillämpa etiska 

överväganden i yrkespraktiken.  

 

”Det är ju att få reflektera tillsammans med någon annan som är grejen alltså, 

att i handledningen kunna lyfta frågor som –hur kan jag tänka här, -ska man 

göra si eller så, -finns det mer som spelar in osv. Att kunna få fler perspektiv på 

det och vända på saker och ting att å ena sidan och andra sidan för här i skolan 

är man ju väldigt ensam i sin roll. Jag har ingen kollega i närheten utan jag är 

ensam och då är det inte alltid det finns förståelse för mina frågor.” (Intervju 2) 
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”Alltså jag tycker ju att handledningen är jätteviktigt. Vi har ju handledning just 

nu på nåder, vi har inte haft det förut och får bara ha det den här terminen” 

(Intervju 3) 

 

Flera skolkuratorer påtalar också vikten av att få stöd i etiska överväganden på grund av vad 

yrkespraktiken annars riskerar att få för konsekvenser:  

 

”För jag tycker att det kan bli etiskt ohållbart annars, jag har hört så många 

berättelser från kollegor där de ansett sig hjälpa eleven men egentligen bara 

härbärgerat den här problematiken vilket inneburit att eleven inte har fått, eller 

fått försenad vård och stöd bara för att man inte gjort adekvata etiska 

bedömningar och ansett att förtroendet är värt mer än att få adekvat hjälp, Allt 

görande är inte av godo.” (Intervju 1) 

 

”Det är ju lite skrämmande att man jobbar så ensam som man gör för om jag då 

inte skulle vara medveten och ha det här (handledning) tänker jag, vad otäckt. 

Vad otrevligt om man kör på på sitt sätt och inte reflekterar över, det vill man ju 

inte ens höras talas om” (Intervju 2) 

 

Av respondenterna i den här studien är det en skolkurator som nämner att man använder 

rektor eller chef som stöd i etiska överväganden och då är det den skolkuratorn som också 

upplever att hen har en bra relation och stort förtroende till sin rektor eller chef. De andra 

skolkuratorerna upplever att rektor/chef inte förstår vad det handlar om och att man har lågt 

förtroende för denne som ledare på grund av detta. Skolkuratorerna kan till och med känna att 

det är dem som behöver leda rektorn eller chefen i mycket av deras arbete än tvärtom. 

 

”…men med rektorn är ju inte ens där (kunskapsmässigt) och kan förstå vad det 

handlar om. Det finns inga bra möjligheter för stöd för etiska resonemang, man 

hamnar snarare i ett försvar, att man får försvara att det inte är rätt att göra si 

eller så, att det är ett övertramp. Det är väldigt jobbigt att man måste gå 

tillbaka så långt och förklara saker, så det är inte så att vi förstår varandra, är 
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på samma plan, på samma nivå och delar perspektiv på vad vi har att förhålla 

oss till” (Intervju 2) 

 

”Man känner sig rätt besvärlig många gånger, när rektorn tar beslut som inte 

stämmer överens med lagstiftningen eller forskningen så måste ju jag påpeka 

det. Att jag är mer påläst än vad rektorerna är gör ju att jag ger dem stöd i 

beslut snarare än att de kan ge mig stöd” (Intervju 5) 

 

Det här är en fråga som engagerar skolkuratorerna, de önskar att det var så att det fanns någon 

som samordnar och driver till exempel nätverksstöd i kommunen och/eller i samarbete med 

närliggande kommuner och att det finns en tanke med att stötta yrkesgruppen i organisationen 

med exempelvis medlemskap i förening för att ha en naturlig förankring i professionen när 

man jobbar i en organisation som inte har kunskap om ens arbetsfält. 

 

6.3.2 Dokument som stöd 

Ingen av skolkuratorerna beskriver något dokument, någon modell eller riktlinjer som stöd för 

etiska överväganden. Respondenterna känner inte till om det finns modeller men vissa av 

respondenterna har någon enstaka gång hört talas om den etiska koden för social arbetare: 

 

”Jag har inget såhär konkret verktyg eller modell eller checklista eller så, jag 

känner inte till om det finns några sånna. Det finns säkert såhär några etiska 

råd men det har jag aldrig använt.” (Intervju 1) 

 

”Ah ja de där har jag läst igenom någon gång men det är inget jag medvetet 

använder och som jag kommer ihåg vad det står, mm nej det är inget jag 

bekymrar mig om.” (Intervju 5) 

 

Dessa citat belyser okunskapen om och kanske den yrkesetiska kodens begränsning som 

medel för att ge stöd i praktiken. De respondenter som har en svag aning om den yrkesetiska 

koden och tror sig ha hört talas om den under studietiden avfärdar den som antingen 

intetsägande eller opraktisk.  
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Flera skolkuratorer som känner att de behöver dokument som stöd använder sig i första hand 

av lagstiftning och eventuell uppdragsbeskrivning.  

 

”Lagen tänker jag, vad står det i lagen och vad är mitt uppdrag. Sen hamnar vi 

i tusen gråzoner där vi inte kan definiera och som vi behöver reflektera över 

men någonstans så behöver det ju finnas, ja men alltså det är väl lagarna jag 

måste rätta mig efter i allt.” (Intervju 1) 

 

De finns dock en begränsning i lagstiftningen och otydlighet i uppdragsbeskrivningar. Detta 

gör att dokumenten känns bristfälliga och man upplever att reflektion och diskussion 

tillsammans med kollegor utgör ett stort stöd som komplement till dessa.  

 

Respondenterna uttrycker också att de söker information på nätet om de hamnar i klurigheter 

och behöver veta mer men då handlar det om exempelvis skolverkets hemsida eller 

elevhälsan.se där man söker kommentarer från expertis om hur man behandlar särskilda saker 

eller andras erfarenheter om ett särskilt problem: 

 

”Ibland kan jag gå in på elevhälsan.se när jag söker något speciellt i ett etiskt 

dilemma exempelvis och då tycker jag att det är bra för då är det flera 

expertiser som är där och resonerar och man kan se om det är någon annan 

som hamnat i något liknande så det är också en hjälp.” (Intervju 2) 

 

”Jag googlar en hel del på experters kommentarer för att ta reda på hur 

skolverket har svarat på sånna här frågor tidigare eller så.” (Intervju 5) 

 

De uttrycker också att de måste ta eget initiativ till att söka information och att ta sig tiden till 

det. Man måste ha en egen drivkraft i att vilja veta och självinsikten att förstå att man behöver 

ta reda på saker som man vet för lite om. Ingen av respondenterna ser något skrivet eller hör 

någon säga något specifikt angående etiska överväganden i skolkuratorsyrket på övergripande 

nivå. Några nämner att det kanske finns i den fackliga tidskriften eller inom föreningar för 

skolkuratorer men det är ingen som kan erinra sig om att de tagit del av sådan information. 

Däremot önskar de få sådan information. De uttrycker också att deras yrkesgrupp är så liten 
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att den försvinner i förhållande till hälso- sjukvårdens kuratorer eller socionomer inom 

socialtjänstens verksamheter. 

 

6.4 Skolkuratorns förhållningssätt till yrkesetiken 

Hur skolkuratorn förhåller sig till yrkesetiken innebär i den här studien på vilket sätt 

skolkuratorn relaterar till etiken som vägledning i yrkespraktiken. Det vill säga huruvida man 

är medveten eller omedveten om etikens roll och etiska principer som ligger till grund för 

handlandet men också om etiken är medveten och formulerad i förhållande till insatser.  

 

I den här studien har det visat sig att skolkuratorerna förhåller sig till yrkesetiken på ett 

integrerat sätt, det vill säga att de beskriver etiken i sin yrkespraktik som ganska omedveten 

och som ett naturligt förhållningssätt men resonerar ändå hela tiden utifrån frågor som är 

tydligt etiska i förhållande till insatser exempelvis ”-vad är rätt att göra här”.  

 

”Det är ju ett ständigt pågående arbete hos mig att tänka etiskt om saker och 

ting, jag tror att jag återkommer till det här med magkänslan alltså det pågår 

hela tiden men jag gissar att det gör det på ett mer undermedvetet plan. Mer 

omedvetet tänker jag spontant, det är väldigt sällan som jag jobbar metodiskt 

med etiska reflektioner utan snarare att jag har en struktur i mitt arbete som 

främjar etiska reflektioner.” (Intervju 4) 

 

”Ja alltså det mesta är nog ett naturligt förhållningssätt, det är inte så att jag 

tänker att nu måste jag sätta mig ner och tänka etiskt kring det här men å andra 

sidan så de gånger jag känner att jag behöver så gör jag ju det.” (Intervju 3) 

 

Skolkuratorerna resonerar å ena sidan att etiken är något som bara finns där och tillämpas 

automatiskt i deras sätt att förhålla sig till människor och situationer men å andra sidan 

upplever de att etiken är något de aktivt behöver ta ställning till hela tiden i allt de gör och de 

använder sig av frågor, reflektioner och diskussioner för att navigera i övervägandena.  
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6.5 Sammanfattning av resultat 

I den här studien har det framkommit att skolkuratorer upplever etiken och etiska värden som 

viktigt och grundläggande för allt de gör i sitt arbete. Etiken omgärdar yrkesutövningen i stort 

och smått från övergripande diskussioner med kollegor och personal i frågor om 

verksamheten till hur man bemöter, talar till och ställer frågor i möten med enskilda elever. 

Viktiga etiska värden förutom de som gäller för socionomer generellt är barnperspektivet, 

barnets bästa, integritet och respekt.  

 

Skolkuratorernas etiska överväganden präglas av både omedvetna och medvetna reflektioner 

kring hur och vad som är rätt att göra utifrån en specifik situation. Initialt ställer skolkuratorn 

frågor till sig själv om situationen, alternativ och perspektiv som utvecklas till resonemang 

om tänkbara konsekvenser och resultat.  

 

I sina etiska överväganden använder sig skolkuratorerna av stöd i form av kollegor, 

lagstiftning samt söker information och expertisutlåtanden i olika forum. Ingen av 

skolkuratorerna i den här studien har använt sig av etiska riktlinjer eller strukturerade 

teoretiska modeller. De flesta upplever att de har dåligt stöd från rektor eller chef och i 

organisationen och önskar att det skulle finnas något organisatoriskt stöd för yrkesgruppen 

samt genom fackförbund och yrkesspecifika föreningar, allra helst för att undvika oetisk 

yrkesutövning. 

 

Studien visar avslutningsvis att skolkuratorerna förhåller sig till yrkesetiken på ett integrerat 

sätt, det vill säga att de upplever yrkesetiken som integrerad del av personligheten och relativt 

omedveten samt att den oftast är outtalad men att de ställer sig specifikt etiska frågor i relation 

till yrkespraktiken. För att kunna hantera yrkesetiken är det viktigt att kunna vara ödmjuk och 

flexibel i sitt sätt att bemöta och se på de situationer och personer man ska intervenera i som 

skolkurator. Alla respondenter fick inledningsvis självskatta upplevelsen av sin arbetsmiljö på 

en skala 1-10 där 1 representerar en starkt belastad och dålig arbetsmiljö och 10 representerar 

en tillfredställande och välmående arbetsmiljö, detta på grund av att jag tänker mig att en hård 

arbetsbelastning eller dålig arbetsmiljö kan ha negativ inverkan på etiska överväganden i sin 

yrkesutövning. Respondenterna skattade sin arbetsmiljö från 6,5 - 10 vilket jag anser innebär 

att arbetsmiljön inte har en väsentlig inverkan på dessa skolkuratorers etiska överväganden i 

sin yrkesutövning. 
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7. Analys och diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studien resultat i förhållande till teorier och tidigare forskning samt 

slutsatser och studiens styrkor och svagheter. Avsnittet inleds med en summering och avslutas 

med en avslutande diskussion om studiens betydelse för det sociala arbetet som 

forskningsfält. 

 

7.1 Summering 

Syftet med denna studie var att undersöka hur skolkuratorer tillämpar etiska överväganden i 

sin yrkesutövning.  Frågeställningarna var: 

 Hur förhåller sig skolkuratorer till yrkesetiken? 

 Hur resonerar skolkuratorer etiskt i förhållande till överväganden som rör enskilda 

insatser och uppdrag?  

 Vad har skolkuratorer för stöd för yrkesetiska överväganden? 

 

Resultaten visar att skolkuratorerna upplever etiken som grundläggande och avgörande för sin 

yrkesutövning. Skolkuratorernas etiska överväganden är av både omedveten och medveten 

karaktär som följer en gemensam process trots olika grader av medvetenhet där de i första 

hand ställer sig frågor kring situationen, alternativ och perspektiv och sedan går in i 

resonemang om tänkbara konsekvenser och resultat. I dessa etiska överväganden tar de stöd 

av kollegor, handledning och dokument som lagstiftning och sökt information på nätet om 

andras erfarenheter samt expertisutlåtanden. Skolkuratorerna önskar mer stöd från ledning och 

organisation men även från fackförbund och yrkesspecifika föreningar. Studien visar också att 

skolkuratorerna förhåller sig till yrkesetiken på ett integrerat sätt, yrkesetiken upplevs 

integrerad i personligheten som ett naturligt förhållningssätt och för att hantera yrkesetiken 

behöver man vara ödmjuk inför komplexa situationer och flexibel i att kunna byta perspektiv.  

 

7.2 Analys och diskussion av studiens resultat 

Skolkuratorerna upplever yrkesetiken som ett naturligt förhållningssätt och etiska 

överväganden som någonting som pågår ständigt hela tiden i yrkesutövningen. Detta är ett 

förhållningssätt som KLOK-modellen (Henriksen & Vetlesen, 2001) utgår ifrån då de menar 

att etiken finns hos människan och som synliggörs och utvecklas i samband med reflektion, 

kunskap och erfarenhet. Detta är något som stämmer överens med resultaten i denna studie då 
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skolkuratorerna i den här studien beskriver att deras etiska medvetenhet utvecklats och/eller 

befästs genom utbildning, erfarenhet och reflektioner. Det här förhållningssättet är också 

något som Levitt et.al (2015) beskriver som ett första steg i att närma sig etiska överväganden 

och som de benämner som personliga värderingar. I denna föreliggande studie går 

beskrivningen dock lite längre och menar att det inte bara är personliga värderingar utan att 

yrkesetiken blir en del av personligheten hos skolkuratorn. Det är inte enbart personliga 

värderingar utan snarare så att de personliga värderingarna får en input genom yrkesetiken 

och utvidgar personligheten. Lambies (Lambie et al. 2010) studie menar att skolkuratorer 

behöver en hög nivå av ego development, en sund process för etiska överväganden samt 

signifikant kunskap om etisk och juridisk praktik vilket denna studie till viss del kan bekräfta. 

Skolkuratorerna i denna studie upplever att det är viktigt med personliga egenskaper som 

ödmjukhet, empati och flexibilitet att anpassa sig till situation och person vilket kan relateras 

till Lambies ego development som innebär att man i yrkesutövningen kan hantera och förstå 

komplexiteten i hur människor förstår sig själv andra och sin omvärld samt utifrån det kunna 

vara flexibel i att anpassa sig professionellt till i deras miljö och i interpersonella 

interaktioner. I förhållande till den etiska koden för socialarbetare kan resultatet tolkas som att 

det sociala arbetets etiska värden är integrerade i personligheten, den etiska koden uttrycker 

att socialarbetarens profession och personlighet ska respektera varje människas lika och höga 

värde och ta särskilt ansvar för personer och grupper i utsatta situationer samt eftersträva etisk 

medvetenhet och personlig mognad. Skolkuratorerna anger detta i beskrivningen av hur de 

resonerar kring etikens roll och etiska värden. 

 

Den här studien visar sedan att skolkuratorerna ganska direkt och automatiskt börjar ställa sig 

frågor av etisk karaktär kring situationen, alternativ och perspektiv för att närma sig en 

bedömning om vad som är rätt att göra utifrån den information som framkommer. Detta är 

något som går fort och rutinmässigt men stämmer överens med KLOK-modellens första steg 

att ta reda på vad som är kärnan. KLOK-modellen menar dock att detta steg kan ta tid att få 

klarhet i. I förhållande till Levitt et. al. (2015) studie är detta nästa steg efter personliga 

värderingar och benämns att tillvarata klientens intresse vilket innebär att försäkra sig om 

klientens välfärd och undvika skada. För skolkuratorerna i den här studien innebär det här 

steget i processen att se till barnperspektivet, vad är det bästa för det här barnet i den här 

situationen vilket kan kopplas till klientens intresse och välfärd. Detta är också något som kan 
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tolkas överensstämma med den etiska koden att respektera varje människas lika och höga 

värde, ta särskilt ansvar för personer och grupper i utsatta situationer. 

 

Skolkuratorerna i denna studie utvecklar sedan nyttoetiska resonemang kring olika 

handlingsalternativ och möjliga konsekvenser och resultat av eventuell insats vilket kan 

kopplas till den konsekvensetiska bedömningsmodellen (Blennberger 2005). Det här steget 

finns inte med i Levitts studie och följer inte KLOK-modellens kronologi. Den här studien 

visar att det här steget är en väsentlig del i skolkuratorernas etiska överväganden och det som 

är mest uttalat och medvetet rent etiskt i processen. Enligt den konsekvensetiska 

bedömningsmodellen föregås detta steg av frågor kring situationen och regler och praxis men 

denna föreliggande studies resultat visar att skolkuratorerna resonerar djupare etiskt än vad de 

första frågorna i den konsekvensetiska bedömningsmodellen föreslår. I denna studie beskriver 

skolkuratorerna att de redan tidigt inte bara resonerar kring situationen utan också kopplat till 

etiska värden och vad som är det bästa för barnet vilket i den konsekvensetiska 

bedömningsmodellen är de avslutande frågorna. Detta steg kan mer relateras till KLOK-

modellens förhållningssätt och inledning och den etiska kodens grundförutsättningar. 

 

I dessa etiska resonemang och överväganden efterfrågar skolkuratorerna i den här studien stöd 

och perspektiv från kollegor och handledning. De menar att reflektioner och diskussioner med 

kollegor och handledning hjälper dem att se saken ur fler perspektiv vilket är viktigt eftersom 

att de eftersträvar en helhetssyn och barnets bästa. Detta är något som den etiska koden 

förespråkar genom formuleringen att upprätthålla och utveckla sin kompetens samt använda 

sin professionella ställning med ansvar och vara medveten om den egna kompetensens 

gränser. Detta steg återfinns inte i den konsekvensetiska bedömningsmodellen alls men ligger 

väl i linje med både KLOK-modellen och Levitts studie där det benämns som transparens och 

menar att man behöver handledning och konsultation. I Levitts studie innefattar detta steg 

också delaktighet av barnet och transparens i besluten vilket inte riktigt stämmer överens med 

resultaten i denna studie. Däremot stämmer det överens med den etiska koden där det uttrycks 

att socialarbetaren ska respektera klientens personliga integritet och värna den enskildes 

självbestämmande samt att insatserna ska bygga på delaktighet. Skolkuratorerna i denna 

studie beskriver att de är angelägna om att barnet ska känna sig respekterad och delaktig men 

det är inte involverat i själva processen för etiska överväganden på det sätt som Levitt et. al 

beskriver. För skolkuratorerna i denna studie handlar det mer om att få perspektiv och 
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vägledning i saken. De söker också information om liknande frågeställningar eller svårigheter 

på nätet där man främst söker expertisutlåtanden på webbsidor som riktar sig specifikt till 

elevhälsoperspektivet. Detta är också något som Levitts studie visar men då handlar det om 

yrkesspecifika etiska riktlinjer eller metoder som grundar sig i professionen. Skolkuratorerna i 

den här studien återkopplar till lagstiftning och uppdragsbeskrivning. Resultaten i Lambies et 

al. studie visar att en sund process för etiska överväganden hänger samman med goda 

kunskaper i etik och juridik, för skolkuratorerna i den här studien är lagstiftningen en 

väsentlig del i yrkesutövningen trots att lagstiftningen är knapphändig just i regleringen av 

yrkesprofessionen. Skolkuratorerna tillämpar etiska överväganden med stöd av den samlade 

lagstiftningen och uppdragsbeskrivning vilket kan relateras till Lambies resultat.  

 

7.3 Slutsatser och avslutande diskussion 

I förhållande till den de teoretiska modeller, den etiska koden för socialarbetare och den 

tidigare forskningen kan slutsatserna i den här studien antas vara att etikens roll, de etiska 

värden och en etisk praktik är viktig för skolkuratorerna och även om skolkuratorerna i den 

här studien inte uttryckligen medvetet tillämpar etiska överväganden. Skolkuratorerna 

beskriver yrkesetiken som integrerad i personligheten vilket å ena sidan ger en etisk 

yrkesutövning men å andra sidan kan innebära att yrkesetiken blir förgivettagen och 

slentrianmässig. Skolkuratorerna i den här studien kompenserar för detta genom reflektion 

med kollegor och vägledning i handledning. 

 

I den här studien har det visat sig att skolkuratorer tillämpar etiska överväganden på ett 

ostrukturerat sätt i förhållande till de teoretiska modeller som finns beskrivna dock så 

innehåller skolkuratorernas etiska överväganden alla de väsentliga delar som modellerna 

framhåller och förespråkar. Skolkuratorernas etiska överväganden är omedvetet medvetna det 

vill säga att skolkuratorerna är förhållandevis omedvetna om den etiska kopplingen men de 

ställer sig medvetet frågor i förhållande till insatser och uppdrag i syfte att säkerställa vad som 

är rätt att göra i den aktuella situationen. Och det här är något som känns viktigt att 

avslutningsvis lyfta och diskutera i den här studien. 

 

Även om skolkuratorerna i den här studien tar yrkesetiken på stort allvar och tillämpar etiska 

överväganden i linje med den etiska koden samt efter konstens alla regler så är de relativt 

omedvetna om processen och den etiska kopplingen vilket i sig kan utgöra en risk i 
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yrkesutövningen - inte för att dessa skolkuratorer utövar en oetisk yrkespraktik utan för att 

medvetenheten kan anses behöva stärkas för hela yrkesgruppen genom exempelvis 

intresseföreningar och fackliga förbund som har att bevaka och stödja professionen. Den 

viktigaste slutsatsen i den här studien är kanske inte hur skolkuratorer tillämpar etiska 

överväganden utan att de tillämpar yrkesetiken omedvetet och upplever att de behöver 

organisatoriskt stöd för dessa. Detta betyder att skolan som organisation behöver samordna 

och erbjuda stöd för skolkuratorer i yrkesrollen och etisk yrkesutövning just på grund av de 

förutsättningar som skolkuratorerna har i och med att jobba i en organisation som inte har 

kunskap om arbetsfältet. Det är kanske naturligt att organisationen och arbetsledningen för 

skolkuratorer inte har sakkunskap om skolkuratorers yrkesutövning och komplexiteten i 

denna men bör då istället erbjuda det som skolkuratorerna upplever att de saknar inom fältet 

för att kunna utföra yrkesutövningen på ett godtagbart etiskt medvetet sätt. Här kan dock 

skolan som organisation, intresseföreningarna och fackförbunden gå samman och formulera 

och erbjuda det stöd som efterfrågas.  

 

Vidare forskning kan motiveras för organisation och ledning av skolkuratorns yrkesutövning, 

vilka kunskaper och förutsättningar som behövs för att kunna leda och stötta det skolkurativa 

arbetet mot målet att stödja elevernas utveckling utifrån en etiskt medveten praktik. 
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Bilaga 1 Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar 

människor  

 
Projekttitel: Skolkuratorers etiska överväganden 

Student/studenter: Sofia Jonasson 

Handledare: Eva Randell      

Ja Tveksamt Nej 

 

1 

 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 

förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 

personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 

studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 

elever)?  

 

  X 

 

2 

 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 

inte att få full information om undersökningen och/eller 

möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   

 

  X 

 

3 

 

 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna?  

  

  X 

 

4 

 

 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 

eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 

 

  X 

 

5 

 

 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

 

  X 

 

6 

 

 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 

eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 

register)?  

 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 

sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 

 

  X 

 

7 

 

Avser du att behandla personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i 

en struktur (till exempel ett register)? 

  

  X 

 
              Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23  
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Bilaga 2 Brevutskick till möjliga respondenter 

 

Hej! 

Jag heter Sofia Jonasson och studerar på socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna. Jag 

håller på med mitt examensarbete, c-uppsats 15 hp som handlar om skolkuratorers etiska 

överväganden.  

Syftet med studien är att undersöka hur skolkuratorer resonerar etiskt kring de insatser de får i 

uppdrag att utföra. Jag vänder mig härmed till dig som verksam skolkurator med 

socionomutbildning för att be att få genomföra en intervju som beräknas ta ca 1,5 timme. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivillig. Som intervjuperson har du rätt att avstå från 

att besvara en viss fråga och du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan att 

behöva uppge anledning. För att få hög tillförlitlighet vill jag med ditt samtycke spela in 

intervjun, inspelningen kommer att transkriberas och därefter förstörs inspelningen. Under 

intervjun, transkriberingen och den färdiga uppsatsen kommer inga personuppgifter, 

kommunuppgifter eller skoluppgifter att dokumenteras. All medverkan är avidentifierad och 

konfidentiell. Informationen jag får kommer endast att användas till min uppsats.  

 

Din medverkan är såklart viktig för mig och jag hoppas att det även kan tillföra din praktik 

som skolkurator något nytt och utvecklande. 

 

Tanken är att genomföra intervjuerna under v 18-19 men jag tar självklart hänsyn till dina 

förutsättningar och möjligheter. 

Svara på detta mail för att anmäla ditt intresse om medverkan och hör gärna av dig om du vill 

ställa frågor eller har funderingar angående detta!  

 

 

Med Vänlig Hälsning 

Sofia Jonasson 

Socionomprogrammet, Högskolan Dalarna 

h09sofjo@du.se 

073-640 31 94 

 

Min handledare på Högskolan Dalarna 

Eva Randell, universitets adjunkt i socialt 

arbete. 

Kontaktuppgifter: era@du.se 

023-77 81 18 

 

 

 

mailto:h09sofjo@du.se
mailto:era@du.se
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Bilaga 3 Intervjuguide Skolkuratorer 

 

Bakgrundsfakta:  

Hur många yrkesverksamma år som skolkurator: 

Tidigare erfarenhet av socialt arbete: 

Auktorisation: 

Elevhälsoorganisation: 

Tjänstebeskrivning (antal ro/skolor, antal elever, upplevd arbetsmiljösituation): 

 

Etiska resonemang kopplat till profession: 

Vilka etiska principer är viktiga i ditt arbete som skolkurator? 

 

Vilka etiska dilemman har du att hantera i din yrkesutövning?  

 

Hur viktig är etiken i ditt arbete?  

 

På vilket sätt använder du dig av etiska reflektioner i din yrkesutövning som skolkurator? 

 

På viket sätt utvecklar du din etiska medvetenhet i din yrkesutövning? 

 

Vad har du som stödjer dig i etiska överväganden i din yrkesutövning? 

 

Etiska resonemang kopplat till uppdrag/insatser till enskilda elever: 

Vilken möjlighet till etiska resonemang har du med skolkuratorskollegor? Andra kollegor? 

 

Vilken möjlighet till etiska resonemang har du med din rektor/uppdragsgivare? Chef? 

 

Hur upplever du att du praktiserar etiska överväganden kopplat till situationer då du erhåller 

uppdrag om insatser som rör enskilda elever?  

 

På vilket sätt upplever du att du får gehör för etiska resonemang kopplat till uppdrag om 

insatser som rör enskilda elever? 
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Framtid: 

Hur upplever du att den etiska medvetenheten och etiska överväganden behöver utvecklas i 

yrkesutövningen som skolkurator? I skolorganisationen? 

 

Hur upplever du generellt att diskussionen om etiska resonemang förs av skolkuratorskåren? 
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Bilaga 4 Framework-matris Sammanställning av studiens resultat 

 

  Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3 Intervju 4 Intervju 5 

Etikens roll       

 Helt avgörande 
Jätteviktig, 
grunden i allt 

X X X X X 

Etiska värden       

 Barnperspektivet 
-se barnet 
-inkludering 
-delaktighet 

X X X X X 

Barnets bästa 
-i sitt sammanhang 
-helhetspersp. 

X X X X X 

Respekt 
-medbestämmande 

X X X X X 

Integritet 
-samtycke 

-frivillighet 
-trygghet 

X X X X X 

Hur tillämpas 
etiska 
överväganden 

      

 Automatiskt    X X 

 Egenreflektion 
-ställa sig frågor 
-för vem 
-definiera 
-avgränsa 
-ta prof. ställning 
-erfarenhet 

X X X X  

 Resonera med 
kollegor 

X X X X X 

 Nyttoetikprincip 
-vad hjälper/stjälper 
-konsekvenser 
-skademinimprinc. 

X X X  X 

 Ständigt 
pågående 

X X X X X 

 Resonera med 
arbledn/chef 

 X  X  

Stöd för etiska 
överväganden 

      

 -kollegor X X X X X 

 -handledning  X X   

 -lagen X  X  X 
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 -etisk kod  (X)    

 -modeller      

 -söka på nätet X X X  X 

Hur förhåller 
sig SKK till YE 

      

 Integrerat 
-i allt man gör 
-i ryggraden 
-magkänsla 
-nåt som bara finns 
där 

X X X X X 


