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Förord 
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även tacka vår handledare Ogi Chun för vägledning och givande diskussioner. 
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SAMMANFATTNING 

Under senare år har intresset för etik ökat rejält. Det blir allt vanligare med etiska regler och 

riktlinjer inom näringslivet, både inom företag och i olika yrkesgrupper. Revisorer ställs inför 

svårigheter och olika etiska problem där etik och moral tas upp. Det är viktigt att revisorer 

agerar på ett lagligt och korrekt sätt.  För att bli en revisor ska man ha gått på en Högskola 

eller Universitet där skolorna har ett visst ansvar att ge en grundlig etikkurs inom 

redovisnings utbildning. 

 

Vårt syfte med uppsatsen var att utifrån Lawrence Kohlbergs moralutvecklingsteori 

undersöka och beskriva potentiella skillnader inom det etiska resonemanget bland studenter 

som går sitt första och sista år med sin inriktning mot revisorkompetens. Genom att förhålla 

dessa resultat fastställs etik kursens påverkan samt i vilken utsträckning det påverkar det 

etiska resonemanget hos studenterna. 

 

Den empiriska undersökningen genomfördes via intervjuer med åtta studenter varav fyra 

studenter som går första året och fyra studenter som går sista året på Stockholms Universitet. 

Utifrån detta ses deras etiska nivå samt skillnaderna mellan dessa olika årskurser. 

 

Studien visade att det förekommer skillnader mellan dessa olika årskurser. Respondenter som 

studerar första året hamnar genomsnitt på nivå tre och respondenter som studerar sista året 

hamnar genomsnitt på nivå fem på Kohlbergs moralutvecklingsteori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

In the recent years the interest for ethics has increased exponentially. It has become more and 

more common with the ethic rules and guiding of principles within the business world, both in 

companies and in different professional groups. Auditors face difficulties and have to deal 

with different ethical problems where ethics and morality is taken up. It is important that 

accountants can react in a legal and correct manner. To become an accountant a person should 

have gone through college or university where the schools have some responsibility to 

provide the student with basic ethics course for a accounting education.  

 

The main aim with our paper is based on the theories of Lawrence Kohlberg about ethical 

development investigation potential differences in the ethical reasoning among student who 

are in first or last year of the studies with orientation in accounting. Related by these results 

established ethics course impact on how it affects the ethical reasoning of students. 

 

The empirical investigation we did was that we conducted through interviews with eight 

students, of which four of them was in their first year of studies and the other four was in their 

last year of their studies at the Stockholm University.  

 

The study showed that there are differences among grades. The respondents that was in their 

first year of their studies was on average level of three. The other respondents who was on 

their last year of study was on average level of five on the Kohlberg’s theory for ethical 

development.  
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1 INLEDNING 

I detta kapitel ges en presentation av bakgrund och problemdiskussion. Avslutningsvis 

presenteras problemformulering och syfte.   

 

 

1.1 Bakgrund  

Etiskt uppförande i samhället har varit ett väl utforskat ämne under de senaste 30 åren 

(Koskinen, Lennart 2002). Etik är ett regelverk för oss individer om hur vi skall bete oss i 

samhället samt om hur personer handlar och beter sig vid olika situationer. Etik är en del av 

ens liv, den uppstår hela tiden i nästan allt man gör. Den förekommer framförallt inom 

näringslivet där vissa utformningar kräver att man har en god etiskt resonemang. 

Etik handlar även om förtroendet mellan människor och detta är främst viktigt inom 

redovisningsbranschen.  

Yrket som revisor kräver även att man har en god etik. Revisorer ska kontrollera om 

företagets VD eller styrelse redovisar enligt dem regler och lagar som står skrivet i 

lagboken/lagtexten. Företagets intressenter vill säkra sig på att företaget ger ett trovärdigt 

resultat av årsredovisningen. Intressenter som exempelvis leverantörer vill försäkra sig på att 

dem kommer att bli betalda och kunder vill säkerställa sig på att dem kommer att få sina varor 

levererade enligt avtal. Även kredithandläggare och staten vill säkra sig på att företagets 

årsbokslut kritiskt granskas och bedöms av en pålitlig revisor. (Cassel, Filip, 1996). 

 

Nästan alla regler och lagar står skrivet för revisorer angående om vad dem får göra och inte 

göra, men ibland kräver vissa situationer mer än det som står skrivet. Ibland står det inte exakt 

hur en revisor ska agera. I sådana fall agerar revisorerna utifrån sina egna etiska förmågor 

som dem har. Det kan även handla om att vissa revisorer handlar oetisk, det vill säga att man 

bryter mot reglerna. Ett exempel på det kan vara att ett företags VD ger någon typ av materiell 

tillgång till revisorn i gengäld att revisorn fifflar med att godkänna redovisningen på 

företagets årsbokslut fastän det inte är korrekt redovisat enligt lagtexten. 

Under de senaste åren har det förekommit redovisnings skandaler (Paul, M, et al, 2003). 

Redovisningsfiffel och olika brottsliga affärer har resulterat att man har ifrågasatt revisorernas 

etik och moral. Behovet av att upprätthålla allmänhetens förtroende bland revisorer har lett till 

ett ökat intresse för forskning inom etik och moral (Eynon et al. 1997). 
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Det som krävs i Sverige för att komma att vara en auktoriserad revisor är att man är 

magisterexaminerad med inriktning på redovisning och även har fem års arbetslivserfarenhet. 

Både på kandidat och både magisternivå ingår ämnet etik i redovisningskurserna.  

Eftersom det krävs en högskoleutbildning för att bli en revisor förväntas det av studenter att 

dem har bra etiska förmågor innan dem går ut i arbetslivet för att kunna klara av dem olika 

etiska problemen som dyker upp. 

Olika forskare har gjort olika fallstudier för att få svar på vad människornas etiska 

resonemang grundar sig till samt vilka faktorer som påverkar det etiska resonemanget både till 

det positiva men även till det negativa. Det har tillämpats och jämförts av olika teorier.  

Forskarna har kommit fram till att en etisk kurs inom utbildningen stärker det etiska 

resonemanget positivt. Dock så har alla skolor inte likadana kurser inom etik i 

redovisningsutbildningen. I USA: s högskolor finns det specifika kurser där etik behandlas 

inom själva utbildningen medan i Sverige har man inte dessa kurser. Utan ämnet etik 

behandlas i utbildningen men bara på ett översiktligt sätt.   
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1.2 Problemdiskussion 

Under de senaste åren har det skapats yrkesetiska regler och lagar inom revision och 

redovisning vilket visar att det behövs en god etisk förståelse av yrket som revisor. 

Yrkesetiska regler är bra till revisorer då detta är som en vägledning för dem vid olika 

svårigheter som uppkommer i arbetslivet. Det är av ytterst vikt att kunna ge studenterna en 

bra utbildningsgrund inom etik för att dem ska kunna hantera dessa uppgifter på ett bra sätt 

när dem kommer ut i arbetslivet som revisorer. Detta just för att det är revisorerna som ställs 

inför olika problem och etiska dilemman där etik och moral tas upp. På det sättet ska en 

revisor kunna handla så etiskt som möjligt på grund av att detta är något som lagen begär, 

men även på grund av att samhället ska kunna ha ett förtroende för revisorer utifrån att 

redovisningen görs på ett korrekt sätt. Inom yrket handlar det bara inte om regler och siffror 

utan att kunna ge en bra service är en viktig del av yrket. Det uppstår många olika svåra 

situationer på ett mer personligt sätt. Tidigare såg det annorlunda ut jämfört med dagens där 

man måste ta hand om sina kunder på ett annorlunda sätt som leder till att man har mer 

sammansatta frågor kring etiska dilemman. Därför försöker olika organisationer att jobba med 

att förbättra attityden till företag och visa att det fortfarande finns många företag i Sverige 

som står för etiska värden (SD 2008-05-16). 

 

Många forskningar har gjorts kring det som påverkar revisorers etiska resonemang.  

Undersökningarna har även jämförts med ett antal tidigare forskningar som tillämpats av 

andra forskare. Olika forskare exempelvis Eynon, Gail har gjort tidigare en likadan studie 

men med en tillämpning av Lawrence Kohlbergs teori för att få svar på det etiska 

resonemanget inom revisionsområdet. De har kommit fram till att genomförandet av en etik 

kurs på universitet har en positiv inverkan på det etiska resonemanget. Denna undersökning 

har gjorts i USA (Eynon et al. 1997). Men dock har det ännu inte förekommit en likartad 

studie i Sverige. Revisorerna i Sverige arbetar i ett annorlunda affärsklimat med annorlunda 

regler och detta medför att det blir en annorlunda utbildningssystem. 

 

Författarna av denna uppsats vill tillämpa en likadan studie och använda sig av samma teori 

på studenter som går på Stockholms Universitet. På det sättet vill de jämföra och analysera 

skillnaderna mellan studenter som går sitt första år respektive sista året. Etik utgör en liten del 

av redovisningsutbildningen på Stockholms Universitet. Om studenterna har en låg etisk 



4 

 

förmåga i början av studien är inte viktigt, men att se om det finns någon skillnad i det etiska 

resonemanget är intressant efter att studenterna har avslutat sin 4-åriga utbildning.   

 

 

1.3 Problemformulering 

 Existerar det några skillnader mellan hur studenter på första respektive sista året av 

redovisningsutbildningen resonerar kring det etiska tankesättet? 

 Av dem sex nivåer inom Lawrence Kohlbergs teori om moralutveckling, vilka nivåer 

hamnar studenterna på? 

 På vilket sätt går det att beskriva skillnaderna och vad kan orsakerna bero på? 

 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utifrån Lawrence Kohlbergs moralutvecklingsteori undersöka 

och beskriva potentiella skillnader inom det etiska resonemanget bland studenter som går 

sitt första respektive sista år med inriktning mot revisorskompetens. Genom att förhålla 

dessa resultat fastställs etik kursens påverkan samt i vilken utsträckning det påverkar det 

etiska resonemanget hos studenterna.  
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2 METOD 

 
I det här avsnittet redogörs först en motivering av ämnesvalen och sedan beskrivs vilket 

metod och tillvägagångssätt som använts för utförandet av studien. Till sist åskådliggörs en 

diskussion gällande uppsatsens kvalitet. 

 

 

2.1 Val av ämne 

Att verifiera ett samband eller en teori kräver metod. Vid val av forskningsansats skall man 

utifrån problemet välja tillvägagångssättet med utgångspunkt i effektivitet och noggrannhet.  

När man är medveten om revisionsskandalerna som pågår runt om i världen kan man inte rå 

för att inte göra något åt det hela. Det finns flera skäl till varför vi känner behov av att 

undersöka detta ämne. Först och främst är det viktigt att veta att det finns olika etiska problem 

som uppstår inom olika yrken runt om i världen och även inom revisorsprofessionen. Att ha 

ett bra utvecklat etiskt resonemang inom arbetslivet är viktigt för att kunna minska dem 

problem som uppstår. Därmed har olika studier genomförts för att bidra till en bra etisk 

bakgrund hos revisorer. De flesta undersökningarna och studierna har genomförts i USA men 

ingen i Sverige.  

 

Då författarna tidigare sökte fram information inom etikområdet fick dem syn på att det finns 

olika etiska problem som dyker upp inom revisionen. För att kunna lösa olika problem behövs 

ett utvecklat etisk resonemang. Utifrån en vetenskaplig artikel där några forskare har studerat 

etikutbildningens påverkan och använts sig utav Kohlbergs moralutvecklingsteori, väckte det 

vårt intresse att undersöka etikkursens påverkan på det etiska resonemanget hos studenter. 

Detta just för att det är dem som kommer ut i arbetslivet och hur väl förberedda studenterna 

egentligen är för att klara av olika problemen/dilemman.  

Undersökningen ska göras på studenter i Stockholms Universitet och studien kommer att ta 

hänsyn till hur mycket den 4-åriga utbildningen har en betydelse för examen med inriktning 

mot revisorskompetens.  
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2.2 Kvalitativa och kvantitativa ansatser 

Enligt Bryman finns det två olika sätt att gå tillväga för att samla in empirisk data, kvantitativ 

respektive kvalitativ metod. Hos den kvantitativa metoden läggs fokusen på att mäta olika 

företeelser (Bryman, Alan. 2002). 

 

Kvantitativ ansats är en undersökning som oftast görs i form av statistiska analyser som 

utgörs av mängder och siffror. Till skillnad från kvantitativ ansats utgörs kvalitativ ansats 

oftast utav djupare intervjuer. Det är oftast människor och mänskliga fenomen som studeras. 

Färre individer och områden undersöks i jämförelse med kvalitativa undersökningar. 

Anledningen till detta är att man vill gå på djupet i människornas föreställningsvärld, på ett 

sätt som inte skulle kunna vara möjligt om man undersökte alltför många individer eller 

observerade allt för många (Johannessen, A. & Tufte, Per Arne 2003. sid 23). 

 

Hos den kvalitativa metoden läggs vikten på ord och tolkning istället. 

En kvalitativ forskningsansats är genomförd då det i centrala undersökningen syftar till att 

uppnå en förståelse av den undersökta förståelsens helhet. Det ska forskas på djupet och inte 

på bredden som i den kvantitativa metoden (Johannessen, A. & Tufte, Per Arne 2003. sid 26). 

 

Undersökningen baseras på en kvalitativ metod där det skapas en helhetsbild utifrån några 

intervjuer. Svaren är inte upplagda på samma sätt som vid exempelvis en enkät undersökning 

utan svaren är mer utav en analytisk karaktär. Den centrala analysenheten har varit att ord 

använts istället för siffror. Undersökningen har använts av en kvalitativ ansats på grund av att 

det är fallstudie med några intervjuer. Den kvalitativa metoden konstruerar oftast på små 

skaliga studier som innefattar få människor eller situationer men därmed mer djupgående 

(Bryman, 2002). Detta stämmer överens med denna uppsats då åtta respondenter har 

intervjuats. En viktig aspekt i en kvalitativ ansats är att det är deltagarnas perspektiv som är 

utgångspunkten. Detta kan vara exempel på vad respondenterna uppfattar som viktigast och 

mest betydelsefullt.  
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2.3 Praktiskt tillvägagångssätt 

Vid datainsamlingen har åtta studenter valts ut för intervju. Intervjuerna användes för att få en 

förståelse över det etiska resonemanget studenterna för. Denna undersökning kan ses som en 

fallstudie där författarna går in på en mer djupgående kunskap om det ämnet som undersöks 

(Ejvegård, Rolf, 2003). Att det är en mindre grupp som undersökts kan ha fördelar under 

denna studie. Detta just för att det går att få en klarare bild med två små grupper än vad man 

skulle kunna få med en större grupp med en totalundersökning. På empiri delen presenteras 

tre olika fall där studien baseras på. Att det är just dessa fall som används är på grund av att 

det är väldigt vanliga händelser som förekommer i vardagslivet. Ett exempel är att olika brott 

förekommer hela tiden, både bland unga men även bland äldre. Det kan vara både av grövre 

eller av mindre sort utav brott såsom stöld. Många människor har oftast kännedom om lagar 

och regler men att alla följer dessa till punkt kan man inte tala om. Att man inte alltid talar 

sanning för någon och döljer vissa saker även för sina närstående är ett annat exempel som 

förekommer i vardagen. Vi lever i en värld där man oftast vill vara till hjälp för andra och 

även att kunna ha förtroende på andra förekommer.  

 

Under denna studie används Lawrence Kohlbergs ”Moral Judgment Interview” (MJI) 

intervjumetod där fallen används med följdfrågor som kommer att vara till hjälp för att kunna 

föra ett resonemang omkring etiska frågor. Empirin kommer att innehålla det svar man 

kommer att samla in från dem åtta respondenterna. Sedan analyseras respondenternas svar 

utifrån Kohlbergs moralutvecklingsteori. Därefter hamnar respondenterna på en av dem sex 

nivåerna i Kohlbergs moralutvecklingsteori som beskrivs utförligare i teorikapitlet.  

Författarna genomför analysen var och en för sig. Kohlbergs har även en annan metod som 

kallas Defining Issues Test (DIT). Denna metod tar även Eynon upp i sin artikel där många 

andra studier har gjorts inom liknande områden. DIT metoden är oftast baserad på enkät 

undersökningar och därmed används inte denna metod. Detta är även på grund av att 

författarna vill utföra ett djupare etiskt resonemang än bara korta svar och därmed används 

intervjuer. Ytligare orsak på varför inte DIT används är för att det är en mycket tidskrävande 

undersökningsmetod. Jämförelsen av dessa två undersökningsmetoder gjordes bland annat av 

Stephen J. Conroy et al (Stephen, J, 2009). 
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2.4 Data insamlingen 

Empirin utgörs av den intervju som baseras på fallstudien och därmed samlas en helt ny 

information av data. Eynon tar även upp i sin artikel om själva ämnet etik och vissa studier 

som undersökts beskrivs i denna artikel. Liknande studier har genomförts av olika forskare 

men troligtvis har det inte genomförts ett exakt samma studie tidigare. Därmed utgör 

författarnas studie som primärdata. Primärdata är den information som inte varit insamlad 

eller publicerad tidigare.  

Författarna får datainsamlingen genom att intervjua fyra studenter som går sitt första år 

respektive fyra studenter som går sitt sista år som studerar ekonomi med inriktning 

redovisning på Stockholms Universitet.  

Sekundärdata är den data som samlats in tidigare till skillnad från primärdata. Det kan vara 

data från exempel en tidigare studie som forskats (Bryman, 2002. sid 299). För att upptäcka 

ett utgångsläge undersöker författarna tidigare referenser i olika vetenskapliga artiklar samt i 

böcker. 

 

 

2.5 Intervju 

Studien baseras på respondenternas etiska resonemang och därmed intervjuas åtta studenter. 

Det är den information som uppnås genom intervjuerna som är till största del viktigast i denna 

studie. Författarna kommer att intervjua studenter på Stockholms Universitet inom 

Ekonomprogrammet. Valet av ekonom studenterna är på grund av att det är dessa studenter 

som senare kommer att bemöta olika etiska problemen inom revisionsyrket. 

Respondenterna som kommer att bli intervjuade är dem studenter som läser första året 

respektive sista året. Detta just för att kunna jämföra skillnader i det etiska resonemanget, om 

sådan finns. För att hitta respondenterna kommer författarna att gå till deras seminarier 

tillfällen där ekonom studenterna har sin undervisning. Sedan har författarna frågat några 

studenter om dem är villiga att delta i studien. Totalt kommer åtta studenter att intervjuas med 

en jämn fördelning mellan könen, det innebär att två respondenter från första året kommer att 

vara kvinnor och två respondenter män respektive dem som går sitt sista år. Författarna 

kommer även att ta hänsyn till åldern då studenter som kommer att bli intervjuade valts ut 

genom att dem bara haft ett års uppehåll innan de började studera eller studenter som började 

genast efter gymnasiet. För att det inte ska bli en väsentlig skillnad i det etiska resonemanget 

görs denna anpassning. Det är av ytterst vikt att författarna får en tydlig bild av 

respondenternas etiska resonemang. Frågorna som ligger till grund för intervjuerna görs 



9 

 

genom följdfrågor där respondenterna kan resonera och utveckla sina svar på ett fritt sätt som 

möjligt. Att intervju frågorna är likadana för studenterna som blir intervjuade är på grund av 

att intervjun ska ha samma utgångspunkt för alla respondenter och att intervjuerna ska kunna 

gå att jämföra.  

 

 

2.6 Validitet och reliabilitet 

Vid bedömningar av samhällsvetenskapliga undersökningar är validitet och reliabilitet två 

viktiga kriterier. Både reliabilitet och validitet handlar egentligen om hur pass ordentliga 

mätningarna är och detta har oftast ett stort intresse i den kvantitativa metoden. Validitet går 

ut på en bedömning av om de slutsatser som genererats från en undersökning hänger ihop 

eller inte (Bryman 2002. sid 43). 

Det kan vara exempel en intervju som ger svar för den frågeställning som ställs. I en sådan 

undersökning kan det uppstå problem om respondenterna missförstår både fallstudien och 

följdfrågorna där validiteten därmed kommer att sjunka (Bryman, 2002. sid 352).   

 

Analysen kommer att gå till genom att intervjuerna analyseras utifrån Kohlbergs 

moralutvecklings teori. Denna metod har tidigare prövats på olika studier och är även en 

uppskattad metod. Författarna väljer att analysera respondenternas svar var för sig för att 

påvisa att analysen verkställts på ett objektivt och korrekt sätt. 

 

Reliabilitet är något som ser till om hur resultaten från en undersökning kommer att se ut om 

undersökningen genomförs på nytt (Bryman, 2002. sid 49). 

Eftersom intervjufrågorna är samma och respondenterna svarar på samma frågeställningar 

leder det till en bättre reliabilitet. En annan viktig aspekt är att författarna inte påverkar 

respondenterna och därmed är neutrala för att empirin ska vara trovärdig. Att respondenterna 

är även anonyma i studien kan påverka respondenterna på ett sätt att de vågar ta upp allt och 

diskuterar på ett fritt sätt och därmed kommer sannolikheten att öka. 

Dock kan respondenterna uppfatta frågeställningarna på olika sätt och därmed uppstår en risk.  
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3 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel tas tidigare forskning upp som är relaterade till själva ämnet. 

 

 

Forskarna Gail Eynon, Nancy Thorley Hill och Kevin T. Stevens gjorde tillsammans flera 

undersökningar angående det etiska resonemanget bland revisorer. Syftet med dessa 

undersökningar var att bedöma den etiska resonemangsförmågan hos små revisorsbyråer i 

USA. Till att börja med gjordes en identifiering av personliga egenskaper som påverkade det 

etiska resonemanget, och om dessa kunde bidra till att identifiera dem som är i störst behov av 

en etisk utbildning.  

En annan undersökning gjordes för att få svar på om en etikutbildning har en väsentlig 

påverkan på det etiska resonemanget hos studenterna som utbildar sig till revisorer och 

samtidigt jämföra dessa resultat med tidigare resultat som andra forskare har genomfört.  

Till sist skulle man se om revisorer som varit revisor i 10 år har behov av en etisk utbildning 

(Eynon, 1997). 

 

Dessa forskare gjorde denna undersökning för att bedöma det etiska resonemanget hos små 

revisorsbyråer i USA. Andra forskare vid namnet Ponemon med flera gjorde en likadan studie 

tidigare då dem valde att göra detta istället på sex stora revisorsbyråer i USA.  

De respondenter som skulle undersökas hade förmodligen samma utbildning som på dem sex 

stora revisorbyråerna. Arbetsmiljön mellan de stora revisionsbyråerna och dem små 

revisionsbyråerna skiljer sig avsevärt mycket. Det vill säga att revisorernas etiska resonemang 

påverkas beroende på om dem vistas i stora revisorbyråer eller i små revisionsbyråer (Eynon, 

1997).  

 

För det första gjordes en undersökning där forskarna tog hänsyn till dem demografiska 

variablerna, såsom kön, ålder osv. Dessa demografiska variabler är en viktig aspekt då dessa 

variabler påverkar en individs etiska resonemang. De tog även hänsyn till organisationsmiljön 

där revisorer arbetar. Resultatet visade att revisorer på små företag visar ett lägre etiskt 

resonemang.  

 

För det andra gjordes en undersökning om etikkurserna har en positiv inverkan på det etiska 

resonemanget. Enligt Kohlbergs moralutvecklings teori använde dessa forskare en DIT metod 

som är en sort av intervju, som kommer att beskrivas mer utförligare på de kommande 
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sidorna. Forskarna valde dem revisorer/respondenter som har läst kursen, fyra respektive åtta 

år efter att dem avslutat sin etikkurs.  

Författarna av denna uppsats ska utgå från denna studie där grunden kommer att vara samma, 

men helheten ska ändras som nämnts och avgränsats under metod delen. Ur detta kapitel 

avses olika studier som är anpassad till det etiska resonemanget. Detta har varit till hjälp för 

författarnas studie då olika resultat uppnåtts samt att det är ett viktigt ämne som tas upp med 

tanke på alla olika forskningar som tidigare gjorts.  

 

Resultaten tyder på att revisorer som vistas på små revisionsbyråer har ett betydligt lägre 

etiskt resonemang än revisorer som vistas i stora revisionsbyråer. Förklaringarna kan bero på 

olika faktorer. Demografiska variablerna är det som påverkar mest, men även 

organisationsmiljön. Forskarna finner också att genomförandet av en etisk kurs på 

universitetsnivå har en positiv inverkan på det etiska resonemanget bland revisorer.   

De tycker även att en etikkurs eller etik utbildning ska vara obligatoriskt (Eynon, 1997). 
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4 TEORETISK REFERENSRAM 

Denna del presenterar den teoretiska referensramen. I teori kapitlet behandlas först etik och 

moral och olika etiska teorier på ett översiktligt sätt. Sedan redogörs Lawrence Kohlbergs 

moralutvecklingsteori samt metoderna Defining Issuse Test och Moral Judgment Interview. 

 

 

4.1 Etik och moral 

Etik kommer ursprungligen av grekiskan ethos och moral kommer av latinets moralis där 

båda betyder sed/sedvänja. Man kan säga att moral betecknar ställningstagande handlingar 

(dvs. praktiken) och etik betecknar reflexionen över det moraliska beteendet (dvs. teorin) 

(Collste, Göran, 2002. sid 13). 

 

Etik är något man inte kan ta på. Den finns där medvetet eller omedvetet bland människornas 

levnadssätt, oftast i frågan om vad som är rätt och fel. Hur borde man bete sig? Vad är det 

goda? Vad ska man göra och inte göra? Etik handlar oftast om regler och normer som kan 

både vara skriftliga lagar men även kan det ligga där omedvetet (Koskinen, Lennart, 1995. sid 

15). 

 

Idag är etik ett väldigt aktuellt ämne inom nästan alla samhällslivets område. Idag finns det 

väldigt mycket olika diskussioner kring etiken inom olika affärsområden både bland 

affärsvärlden, i banker, på börsen och inom vården (Koskinen, 1995. sid 15-16). 

 

 

4.2 Vad är rätt och fel 

När etik talas brukar det oftast påpekas om vad som är gott och ont samt rätt och fel. Det talas 

även mycket om vad som är rätt eller felaktig för individen men det bästa för individen är inte 

alltid det bästa för gemenskapen (Bryttning, 2005. sid 27). 

 

Ett samhälle bygger på förväntningar, tillit och förtroende och för att människor skall kunna 

leva tillsammans måste de följa normer och regler. Det kan handla om exempelvis lagar och 

den som bryter mot dem bestraffas. Men dock är inte de flesta normer nedskrivna men kända 

och accepterade av samhällets medlemmar. Detta kan vara exempelvis att man förväntar att 

grannen inte plockar deras äpplen, att dem som råkar ut för en olycka skall tas om hand. Det 

är alla dessa outtalade normer och regler som håller ihop samhället (Collste, 2002. sid 12). 
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4.3 Olika etikteorier 

Etiken kan studeras på olika sätt beroende på vilka frågor som dyker upp.  Man kan använda 

sig av tre olika synsätt, normativ etik, deskriptiv etik och metaetik.  

Normativ etiken är synen på vad som är rätt och vad som är god i fokus medan den 

deskriptiva beskriver och förklarar moraliskt handlandet och tänkandet. Metaetiken beskriver 

bland annat studierna om metoder och värderingar (Collste, 2002. sid 13). 

Oftast används den normativa etiken hos studier där man utgår från en teori och sedan 

analyserar resonemanget med hänsyn till förutsättningarna som finns angivna. Denna studie är 

baserat på en sammanställd teori exempelvis Kohlbergs moralutvecklings teori, där data 

insamlingen går att tillämpa, och från denna företeelse kan tolkningar göras på det etiska 

resonemanget (Collste, 2002. Sid 14).   

 

 

4.4 Etisk kunskap 

Man kan inte vara moraliskt skyldig att göra det omoraliska, lagar och regler måste kunna 

ifrågasättas. Etiken är den enda grunden som i vissa fall berättigat får bryta mot lagen.  

Vissa anser att vad lagen medger, skall moralen inte hindra. Det är inte fel att regler utnyttjas 

omoraliskt utan att regler lämnar utrymme för missbruk. Våra etiska och moraliska normer är 

något viktigare och oklarare än lagen, men samtidigt något djupare och något mer 

existentiellt. Därför räcker inte lagen i vissa situationer. Lagen ger riktlinjer men i dess 

gränstrakter kan moralen fungera som kompass, det vill säga att det är oftast med moralen 

som man handlar eller fattar viktiga beslut (Bryttning, 1993. sid 61-62). Det är viktigt att 

förstå att det oftast uppstår en svårighet innan det går att fatta ett beslut i en viss situation. Att 

man känner igen de etiska problemen som finns i samhället och i omgivningen tyder på att 

man är etisk medveten.  
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4.5 Lawrence Kohlbergs moralutveckling 

Kohlberg är en känd moral- och värderingsforskare. Han var professor vid Harvard 

universitetet inom ämnet psykolog och pedagog. Han ägnade hela sitt liv åt att utforska 

människornas moralutveckling.  

 

Samhället bjuder i många fall en moral, som alla förutsätts dela och arbeta för. Kohlberg 

menar att det visar sig att en moral som påbjuds uppifrån i form av ett regelsystem oftast 

saboteras eller nonchaleras.  

Kohlberg försökte förstå den etiska utvecklingen en individ genomgår genom sina 

undersökningar. Moralutvecklingsprocessen börjar tidigt, redan hos det lilla barnet.  

När Lawrence Kohlberg började studera processen fann han att människan genomgår en 

utveckling av sina moraliska värderingar. Studien baserades på intervjuer där respondenterna 

fick svara på ett antal etiska problem och argumentera vad som var rätt och fel och varför.  

 

Kohlberg hävdar att individens moraliska hållning går igenom en mycket konsekvent 

utveckling i sex stadier som han delar in i tre huvudgrupper eller nivåer. Den kallas för 

moraltrappan (Bryttning, 2005. sid 160) .
 

 

4.5.1 Steg 1: Den förstmoraliska nivån  

Nivå 1. Lydnad och straff orientering  

Man vill undvika straff från dem som är i överläge exempel föräldrar, lärare, ordförande i 

domstol med mera. Man lyder för att slippa obehag. 

 

Nivå 2. Naiv egoistisk orientering  

Man är medveten om andra människors behov. Man kan göra något för en annan person om 

man får något i utbyte. Rättvisa och jämlikhet ses som en form av byteshandel. När man utför 

ett arbete så förväntar man sig att få något i utbyte. 

 

4.5.2 Steg 2: Den konventionella nivån  

Nivå 3. Anpassning  

Man vill leva upp till andra människors förväntningar för att få uppskattning och undvika 

kritik.  
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Nivå 4. Lag och ordning  

Man känner sig som en del av ett större samhälle och har respekt för dess auktoriteter.  

 

4.5.3 Steg 3: Den postkonventionella nivån  

Nivå 5. Ömsesidig social orientering  

Man önskar att bidra till ett samhälle där lika rätt råder för alla.  

Regler ifrågasätts. 

 

Nivå 6. Universell etisk orientering  

Individen handlar efter sitt eget samvete, som i sin tur stämmer överens med mer universella 

etiska principer. Endast lagar som vilar på dessa principer är giltiga (Bryttning, 2005. Sid 

164). 

 

Ju högre upp man kommer på moraltrappan desto mer säkrare blir individen och förstår bättre 

etiken i form av principer. Kohlberg nämner Martin Luther King som en individ vid nivå sex 

(Eynon, et al. 1997).  
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4.6 Defining Issuse Test (DIT) och Moral Judgment Interview (MJI)  

Enligt Kohlberg finns det två olika metoder som man kan använda sig utav för att kunna 

bedöma en individs etiska utveckling samt dess nivå som individen uppnått. Dessa metoder är 

Defining Issuse Test (DIT) och Moral Judgment Interview (MJI).   

 

DIT är en kvantitativ metod som oftast är baserad på enkät undersökningar där respondenter 

svarar utifrån fallen och påståenden. Denna undersökningsmetod är även tidskrävande. 

DIT är baserad på förutsättningen att människor som är på olika punkter i moraliska 

utvecklingen tolkas på olika sätt där man har sin egen instinkt om vad som är rätt att handla i 

en situation (Steven, Dellaportasa, 2006).  

MJI är däremot en kvalitativ metod där respondenter för ett resonemang kring olika fall med 

hjälp av följdfrågor. Med hjälp av intervjuerna samlas information som sedan analyseras 

utifrån Kohlbergs olika nivåer i etiska utvecklingen. 

 

Ett bra exempel på hur ett etiskt resonemang kan analyseras är ”Heinz dilemma”. Detta 

dilemma ses som en av de mest berörda exempel av Kohlbergs. Sammanfattningsvis handlar 

det om Heinz fru som har cancer och en ny medicin som forskats kan rädda hennes liv. Dock 

så är medicinen väldigt dyr och Heinz lyckas inte samla ihop all pengar. Hans frågar medicin 

säljaren på ett fint sätt om det går bra att han betalar pengarna i efterhand. Men mannen 

medger att det var hans uppfinning och vill tjäna pengar på det. Detta leder till att Heinz stjäl 

medicinen. Nu uppstår frågan om Heinz gjort rätt eller fel och motiveringen till detta. 

(Woolfolk, 1993. sid 24)  
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4.6.1 Skillnaderna mellan DIT och MJI 

Forskarna Stephen J. Conroy m.fl., gjorde en jämförelse mellan DIT och MJI. De gjorde en 

studie där dem visade vilka metoder olika forskare använde sig av och vilka resultat dem fick. 

Genom att använda sig av Lawrence Kohlbergs teori har forskare vid namnet Ponemon (1990) 

och Shaub (1994) undersökt revisorernas etiska resonemang. År 1990 gjorde Ponemon 

undersökningen utifrån MJI och senare år 1994 gjorde han undersökningen utifrån DIT. 

Samma gällde för Shaub. Genom att identifiera och jämföra resultatena kom Stephen J. 

Conroy m.fl. fram till dessa punkter: 

 DIT är mycket tidskrävande, vilket resulterar att respondenterna som tillfrågas är 

väldigt många. För det andra, den diagnostiska metoden har ganska begränsad 

omfattning. 

 

De undersökte revisorernas etiska resonemang med att använda både MJI och DIT på samma 

personer som tillfrågades. Men detta kommer inte att beskrivas fördjupad då det inte ska 

användas i denna uppsats (Steven, 2006).  
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4.7 Faktorer som påverkar etiska beteendet 

Det finns flera faktorer som påverkar en individs etiska beteende. Dessa faktorer kan ibland 

ha en stor inverkan till det etiska beteendet och ibland ganska lite. Faktorerna hjälper till att 

lösa olika etiska problem när det uppstår och en av viktigaste faktorerna är utbildning. 

Tidigare har det gjorts studier som visar på att utbildning har en positiv påverkan på det etiska 

beteendet. Individuella faktorer har även en stor påverkan till etiska beteendet för individer. 

Dessa kan vara exempelvis kön, ålder, arbetslivserfarenhet, osv.  

 

Skillnader av etiska beteenden kan bero på hur individers individuella beståndsdelar har 

utvecklats. Med olika studier har man bevisat att dessa faktorer som exempelvis ålder har en 

stor betydelse. Det generella resultatet av det är att äldre människor gör hårdare etiska 

bedömningar. Man har även bevisat att kvinnor gör hårdare etiska bedömningar, eller visar 

större intresse för etiska frågeställningar än vad män gör. Som den feministiska psykologen 

Carol Gilligan har blivit uppmärksammad för sin forskning kring feministiskt etik. Kanske var 

den en kritik mot Kohlbergs teori. Hon nämner att det flesta forskningar inom etisk teori är 

formulerad av män och bygger på mäns erfarenheter och dess syn på etik. Hon menar att det 

är en skillnad på hur kvinnor och män bearbetar etiska problem (Bryttning, 2005. sid 143, 

Collste, 2003. sid 23). 

En annan forskare vid namnet Eynon forskade vilka faktorer som påverkar revisorers etiska 

beteende. Han kom också fram till att kön, ålder och även politiska åsikter kan påverka.  

Det visade sig att med stigande åldern har man en negativ inverkan på förmågan till etiska 

beteendet. Medan studier om andra yrkesgrupper visade att ålder och erfarenhet har haft en 

positiv inverkan. Som nämnt ovan så har Eynon också kommit fram till att kvinnliga revisorer 

visade sig ha en bättre förmåga till etiska bedömningar (Eynon, et al, 1997).  

 

En individs etiska beteende påverkas även av sina normer och värderingar. Det kallas för 

socialisation. Genom det lär sig individen samhällets eller gruppens vedertagna 

beteendemönster, regler, normer, sedvänjor och värderingar. Exempel på en arbetsplats är 

chefen förebild för de anställda och därför kommer chefens etiska beteende påverka de 

anställda. 
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5 EMPIRI & ANALYS 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet som vi erhållit från våra åtta intervjuer. 

Vi har valt att presentera varje intervju för sig och en efterföljande analys för varje intervju. 

Sedan jämförs respondenternas svar samt faktorer som påverkar det etiska resonemanget 

presenteras.  

 

 

5.1 Dilemma 

Nedan presenteras tre olika etiska dilemman som studien baseras på. Respondenterna som 

deltar i studien tar ställning till fallen genom olika följdfrågor.  

 

 

Fall 1 

En fattig man, Alexander, samt hans syskon kunde inte hitta något jobb i ett litet land i 

Europa. Det han gjorde var att han stal mat och medicin som de behövde då de inte hade råd 

och pengar. Men han blev fasttagen och fick fängelse straff till fyra år. Men det Alexander 

gjorde var att han rymde från fängelset och flyttade till en annan stad under ett annat namn. 

Med tiden lyckades han spara pengar och bygga en fabrik. Det mesta av vinsten ägnade han åt 

att bygga ett sjukhus där han ville vara hjälpsam för människor som inte hade pengar för 

sjukvården. Han gav även sina anställda väldigt höga löner. Femton år efter kände någon 

bekant igen Alexander.  

 

 

Fall 2 

Två kusiner hamnade i allvarliga problem och därmed ville de lämna bostadsorten i hemlighet 

och behövde även pengar. Den ena killen, Martin, rånade en butik och stal stora summor av 

pengar. Den andra kusinen Anders besökte en pensionerad kvinna som var hjälpsam mot alla 

människor. Anders förklarade för den gamla kvinnan att hans mamma var mycket sjuk och 

behövde bli opererad för att återhämta sig och därmed behövde han pengar.  Han lovade även 

att betala tillbaka pengarna till den gamla kvinnan. Anders fick lånade pengar av gamla 

kvinnan och därmed lämnade båda kusinerna orten med stora summor av pengar.  

 

 



20 

 

Fall 3 

Malin som är 14 år ville jätte gärna gå på en festival som skulle äga rum i själva staden. 

Hennes mamma lovade att få gå på festivalen om hon tjänade egna pengar för biljetten genom 

att passa barn. Malin lyckades få ihop pengarna men hennes mamma ändrade sig och ville att 

dottern skulle spendera pengarna till något annat såsom skor och kläder. Malin blev därmed 

både ledsen och frustrerad på sin mamma och sa att hon inte tjänade ihop tillräckligt. Festival 

dagen hade kommit och Malin var på plats men meddelade hennes mamma om att hon var 

hos hennes kusin. Efter tre dagar berättade Malin för sin syster om att hon ljugit för mamman 

och gått på festivalen istället. Nu funderar systern på om hon ska tala om för mamman 

angående lögnen.  

 

 

5.1.1 Första års respondent – Man A 

Fall 1; Om man är fattig och inte har en annan utväg än att stjäla borde detta uppmärksammas 

tycker respondenten. I nuvarande situationen gör han mycket gott och har ett helt annat liv än 

tidigare. Därför bör man inte anmäla honom när han egentligen är en bra människa och låta 

honom att fortsätta sitt liv. Domaren bör tänka på händelserna som ledde till stölden och döma 

till böter eller något likartat straff om man nu anmäler. Respondenten tycker att man bör ta 

ställning från fall till fall. Eftersom brottet inte är så grovt enligt respondenten och eftersom 

en lång tid som femton år gått bör brottet inte leda till större straff.  

 

Fall 2; Respondenten anser att det är värre att lura någon än att man rånar en butik. Den 

slutsatsen drar respondenten utifrån att man har en relation till den äldre kvinnan som är 

hjälpsam medan i det andra fallet är att man inte har någon personlig kontakt med 

butiksägaren. Att säga att ens mamma är sjuk och på det sättet lura någon är värst. Detta är 

något människor oftast är svag för och i allmänhet har förtroende för den andra personen. Det 

är viktigt att hålla löften för att kunna lita på varandra särskilt bland människor som inte 

känner varandra såväl. Det går alltid att lösa problemen när det gäller bland personer man 

känner då man kan ta upp allt i efterhand.  

 

Fall 3; I detta fall bör systern inte tala något för mamman tycker respondenten. Detta just för 

att mamman hade lovat först dottern att få gå på festivalen men sedan ångrat sig. En annan 

anledning till att systern bör vara tyst är på grund av att systrar håller samman och inte 
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berättar varandras hemligheter. Att hålla löften är viktigt särskilt bland äldre då dem ska vara 

en bra förebild för sina barn.   

 

5.1.1.1 Analys – första års respondent Man A 

Respondenten argumenterar mestadels utifrån sina egna värderingar då hans meningar oftast 

inleder med ”jag tycker”. När det gäller i fall ett då man begått ett brott kan man förstå att 

respondenten saknar en viss kännedom om hur samhället fungerar när det gäller lagar.  

Detta just på grund av att respondenten anser att man bör ta hänsyn till olika brott som 

förekommer samt i fall två resonerar respondenten att det är värre att lura någon än att stjäla.  

När det gäller mammans löften till dottern kan man väga löftens vikt och om systern senare 

berättar sanningen och problem uppstår kan detta lösas i efterhand då man är en närstående 

såsom familj.  

 

Helheten av denna respondents intervju kan ses som att han ligger på nivå två enligt 

Kohlbergs moraltrappa då respondenten resonerar för det mesta utifrån sig själv. Detta just för 

att denna nivå tar upp kring än sig själv utan att bry sig om samhället och även omvärlden.  

Man kan även sätta respondenten på nivå ett då han även medger att olika straff bör ges 

utifrån brottets storlek. Sammanfattningsvis kan man till en viss del även säga att 

respondenten verkar föredra enkla lösningar och därmed placeras respondenten på nivå två.  

 

 

5.1.2 Första års respondent – Kvinna B 

Fall 1; Respondenten anser att man inte skall anmäla någon eftersom det gått för lång tid och 

därmed inte är avgörande längre. Det är uppenbart att man bör följa lagar och regler men med 

undantag. Enligt respondenten bör alla bli straffade för det brott man begått eftersom 

samhället fungerar bättre då med hjälp av en domare men i detta fall är respondenten tveksam 

på grund av den långa tiden som gått. 

 

Fall 2; Att man lurar någon är värre än att råna anser respondenten. Att lura någon är mer 

personligt då man bryter ens förtroende för andra. Respondenten tycker att hålla ett löfte till 

en närstående är viktigare än till en främling av den orsaken att man har åstadkommit en 

långsiktig tilltro för dem.  
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Fall 3; Enligt respondenten bör systern tala för mamman allt utifrån att lillasystern uppträtt 

felaktigt. Att systern berättar sanningen för mamman kan vara till hjälp för lillasystern att 

känna till att man ska vara uppriktig om vad som helst och även tar till sig det föräldrarna 

sagt. När det gäller löften anser respondenten att det är viktigt att hålla men i stort sätt 

viktigare inom arbetet än vardagen.  

 

5.1.2.1 Analys – första års respondent Kvinna B 

Även denna respondent anser att det man inte gör fel är viktigare än att man gör rätt. Utifrån 

respondentens tankegång verkar det att hon tycker att man inte ska bli straffad för brottet utan 

snarare vara duktig bland umgänget. Detta framgår även när respondenter talar att hålla löften 

till en närstående är viktigare än en utomstående. Respondenten är kunnig om vad lagen säger 

men verkar ändå vilja rätta efter sig mer till själva situationen. Att systern bör berätta för 

mamman visar också att respondenten vill vara duktig bland omgivningen då man ska lyda 

mamman och inte göra fel.  

 

Enligt Kohlbergs moralutvecklings teori placeras denna respondent på nivå tre där att vara 

duktig påpekas mest. Respondenten är även kunnig om lagen och därmed ses i nivå fyra. 

Respondenten uppger att man ska anpassa sig efter situation och därmed visas helheten att 

nivå tre passar bäst in för denna respondent.    

 

 

5.1.3 Första års respondent – Man C  

Fall 1; Enligt respondenten bör man inte anmäla mannen eftersom det har gått en väldig lång 

tid. Respondenten påpekar även att man inte bör bry sig i något man inte har kännedom om 

och även om denna person. Vanligtvis så bör man ha en förpliktelse att hjälpa polisen men i 

detta sammanhang är det ingen stor sak med tanke på att det inte är något brott såsom mord. 

Respondenten tycker att om mannen blir fasttagen ska hans straff utbytas till böter.  

 

Fall 2; Respondenten anser att lura någon är inte lika värst som att stjäla och bryta in sig i en 

butik. Det förekommer nuförtiden oftare att man lurar någon på pengar och därför är det inte 

lika allvarligt så som att stjäla i en affär. Att lura kvinnan kan leda till att hon kanske inte 

kommer framöver att lämna hjälp till andra människor. Och om alla skulle börja råna en butik 

skulle inte samhället fungera. 
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Fall 3; Det bästa som systern kan göra är att inte säga något till mamman eftersom det inte 

handlar om henne själv och att man inte ska gå bakom ryggen på någon. Att lillsystern inte 

var på någon farlig plats gör även att man inte borde säga något. Men den systern kan göra är 

att hon kan försöka övertala sin lillasyster att prata med mamman och berätta sanningen själv. 

 

5.1.3.1 Analys- första års respondent Man C 

Denna respondents svar är lite spridd och därmed blir det svårare att analysera. Om hur 

samhället är byggt och vilka regler och lagar som gäller har respondenten kännedom om men 

anser ändå att det ska anpassas utifrån varje position. Det visar att respondenten vill vara 

duktig och göra rät. Att respondenten tycker att man inte ska blanda i sig tolkas att man inte 

själv vill bli påverkad på grund av andra.  

 

Enligt Kohlbergs moralutvecklings teori hamnar denna respondent på olika nivåer. Att 

respondenten vill vara duktig tyder på nivå tre. Att respondenten vet om lagar och regler samt 

om samhällsperspektivet gör att det hamnar på nivå fyra samt fem. Men att personen går in 

mycket på anpassningen gör att man befinner sig på nivå tre. 

 

 

5.1.4 Första års respondent – Kvinna D 

Fall 1; Att mannen i denna situation har gjort mycket gott bör väga det brott som han begått 

och därmed behöver man inte anmäla honom. Respondenten tycker att man skulle kunna 

anmäla mannen om det var allvarliga brott såsom mord. Respondenten antyder om att 

domaren borde skicka honom återigen till fängelset om en rättegång skulle vara om fråga. 

Detta eftersom alla brott har en viss straff.   

 

Fall 2; Respondenten anser att lura någon kan ses som ett skadligt bruk av förtroende, 

speciellt i sådana händelser då kvinnan är där för att vara till hjälp för andra. Att leva i en 

värld utan tillit kan vara svårt att bygga några förhållanden. Respondenten anser att det är fel 

av kusinerna att stjäla men man behöver inte följa alla lagar till punkt där samvete och 

medkänsla kommer in.  

 

Fall 3; Respondenten tycker att systern inte bör tala om något för mamman då syskon ofta 

håller samman och löften. Eftersom lillsystern inte stulit någons pengar utan det är hennes 
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egna intjänade pengar bör systern hålla tyst. Enligt respondenten är det viktigt att mamman 

håller sitt löfte då barn ofta tar föräldrarna som förebild och gör på samma sätt. Den systern 

kan göra är att berätta för sin lillsyster om att det kan finnas ställen som är farliga och inte 

upprepa det igen.  

 

5.1.4.1 Analys – första års respondent Kvinna D 

Respondenten har kännedom om lagar och vill lyda dessa men samtidigt vill hitta någon 

nyckel som är rättvis. Att respondenten går in på tillit och förtroende skapar ett 

samhällsperspektiv.  

 

Att personen vill både hjälpa till men samtidigt vill ha några undantag bland lagar gör att 

personen hamnar på nivå fyra enligt Kohlbergs moralutvecklings teori. Att komma in i 

samhällsperspektivet snuddar även vid nivå fem. Motivet för denna respondent blir 

sammanfattningsvis att personen hamnar på nivå fyra.  

 

 

5.1.5 Fjärde års respondent – Man A  

Fall 1; Enligt respondenten ska man inte anmäla mannen då han förser med nytta i samhället 

än om han hade suttit i fängelset. Samhället skulle inte fungera om ingen anmäler varandra 

vid brott då alla egentligen har en skyldighet att ange något sådant. Alla som begår ett brott 

måste bestraffas för att rättssystemet ska fungera på ett korrekt sätt. I detta fall var mannen 

medveten om att det är ett brott och riskerna som kommer till följd. 

 

Fall 2; Att stjäla från en butik är inte lika värst som att lura någon särskilt vid ansikte mot 

ansikte. Butiksägaren är förmodligen säkrad på något sätt medan det är den gamla kvinnan 

som är det största offren i denna situation. Respondenten tycker att hålla ett löfte är väldigt 

viktig. Det kan vara allt från en närstående till en främling då löftet ges för att skapa tilltro 

mellan varandra. 

 

Fall 3; Enligt respondenten bör inte systern säga något då mamman själv som bröt löftet först 

och därmed gjort fel ända från början. Det handlar inget om att vara en bra dotter i denna 

situation. Lillsystern har själv tjänat dessa pengar just för att kunna gå till festivalen och om 

hon visste att mamman skulle ångra sig kanske hon inte alls skulle börja arbeta. Respondenten 
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anser även att det är viktigt att vara ärlig och ha en öppen kontakt mellan varandra. Att systern 

anger lillsystern kommer inte att hjälpa till med något då festivalen är redan över.  

 

5.1.5.1 Analys – fjärde års respondent Man A 

Respondentens resonemang förklarar tydligt på att man tänker ur samhället där personen 

anser att mannen är tillförig mer nu än om han skulle vara i fängelset.  

Utifrån en enskild person angående om vad som är rätt och fel hamnar respondenten på nivå 

sex då personen diskuterar kring egna etiska grunder och anser att man bör anpassa sig efter 

situationer.  

 

Sammanfattningsvis kan man placera denna respondent på nivå fem då personen både väger 

in lagen och även samhället.  

 

 

5.1.6 Fjärde års respondent – Kvinna B  

Fall 1; Enligt respondenten ska inte mannen anmälas eftersom det gått en lång tid sedan 

brottet begåtts samt att den orsaken var för att kunna överleva. Dagens liv för honom är att 

han hjälper andra människor och respondenten tycker inte att man har överhuvudtaget en 

skyldighet att ange brottet. Detta är oftast upp till var och en om man anser att man vill 

anmäla ett brott. Det skulle inte fungera i samhället om det var ett tvång att anmäla alla brott 

för då skulle alla människor anmäla varandra för att man är tvungen. Respondenten påpekar 

slutligen att det självklart beror även på brottets storlek om man ska ange någon.  

 

Fall 2; Respondenten anser att stjäla i en butik är inte lika värst som att lura någon. Den 

gamla kvinnan kommer känna sig förolämpad jämfört med butiksägaren. Allt eftersom den 

gamla kvinnan ville vara hjälpsam och trodde verkligen att personen behövde pengar. Efter 

denna situation kommer kanske kvinnan inte att vilja hjälpa till några andra. Det är lika viktigt 

att hålla ett löfte till personer man inte känner, för i annat fall kan ett samhälle skapas där alla 

individer tvivlar över varandra. Lagen ska följas så möjligt som det går men dock kanske det 

inte går att följa alltid till punkt.  

 

Fall 3; Enligt respondenten ska systern inte berätta något på grund av att lillsystern berättat 

detta i syfte med förtroende för henne. Att vara en god dotter har inget sammanhang i detta 
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fall tycker respondenten. Däremot är mammans löften viktigast då det handlar om tilltron 

mellan moder och dotter.      

 

5.1.6.1 Analys – fjärde års respondent Kvinna B 

Denna respondent har ett bestämt samhällsperspektiv. Det som gjorts under dagens väger upp 

än det som gjorts innan. Om alla anmäler varandra skulle det skapas ett samhälle utan 

förtroende och därmed hamnar respondenten på nivå fem. Man har ett tydligt samhälleligt 

tänkande kring resonemanget.  

 

Enligt Kohlbergs moralutvecklings teori placeras respondenten på nivå fem där man har ett 

tänkande som kommer ut ur lagen. Om tänkandet hade resonerats kring ett etiskt sätt och 

tillämpa en etisk utgångspunkt skulle respondenten placeras på nivå sex.   

 

 

5.1.7 Fjärde års respondent – Man C 

Fall 1; Respondenten tycker inte att man ska anmäla mannen. Detta på grund av att 

konsekvenserna som uppstår bör iakttas. Att begå brott är inte alltid fel då det finns en 

brottskala enligt respondenten. Man bör först tänka på sig själv om man tycker att personen 

ska hamna i fängelset. Däremot skulle det se ut annorlunda om man är domare för man har 

valt att göra sitt arbete ända från början utifrån lagarna. 

 

Fall 2; Att lura någon på pengar och stjäla i en butik är jämlik enligt respondenten. Detta just 

för att båda leder till samma följder. I det här fallet är det värsta att den gamla kvinnan kan 

känna sig både kränkt och förlora förtroendet för andra. Att äga någon egendom såsom 

möbler eller skor är viktigt, men att äga ett företag anses inte lika viktigt enligt respondenten.  

 

Fall 3; Systern bör inte säga något till mamman tycker respondenten. Detta av orsak att 

mamman hade gett löfte om att gå på festivalen först men bröt löftet i efterhand. Lillsystern 

berättade även för systern i hemlighet och därmed bör inte systern svika henne. Det viktigaste 

i detta fall är inte att hon själv tjänat in pengarna utan det är löftet som är den viktigaste 

faktorn.  

 



27 

 

5.1.7.1 Analys – fjärde års respondent Man C 

Respondenten är medveten om följderna i olika situationerna. Han ser tydligt att det inte är 

etiskt att mannen ska tillbaka till fängelset än att han är ute. Att både lura någon och stjäla är 

likvärdig och innebär samma följder för samhället. Att hålla ett löfte är mycket viktigt och är 

grundpelaren.  

 

Sammanfattningsvis hamnar respondenten på nivå sex enligt Kohlbergs moralutvecklings 

teori. Det finns en röd tråd genom alla fallens resonemang där respondenten även har starka 

etiska principer som anses vara likvärdig över fallen.  

 

 

5.1.8 Fjärde års respondent - Kvinna D 

Fall 1; Respondenten tycker inte att mannen ska anmälas. Det handlar förmodligen inte om 

lika mycket pengar som förr och mannen betalar tillbaka till samhället mycket mer i 

dagsläget. I normalt fall bör man anmäla en fånge som rymt men det beror även på brottets 

storlek. Om det skulle handla om mord i detta fall bör det självklart anmälas enligt 

respondenten. Femton år är en lång tid och bör preskriberas. Ett alternativt kan vara att 

mannen kan få böter och samtidigt få vara i det fria. Lagen bör följas men en 

helhetsbedömning på brottet måste ses.  

 

Fall 2; Enligt respondenten är det värst att lura någon än att råna. Det handlar om tillit och 

detta är viktigt för individerna i allmänhet utifrån att ingenting kommer då att fungera. Små 

vita lögner spelar inte så stor roll men tilltron till någon är viktigt även till personer man både 

känner och inte.  

 

Fall 3; Systern bör inte berätta något för det är mamman som inte höll löftet först. Tilltron 

lyfter upp vikten då det är systrar som har hemligheter och att man håller det mellan detta. 

Om inte mamman hade lovat henne att gå på festivalen med intjänade pengar skulle hon 

kanske inte ha gått med på barnpassning. Det viktigaste är att mamman är ärlig och inte bryter 

löften. Den systern kan göra är att prata med sin lillsyster. 
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5.1.8.1 Analys – fjärde års respondent Kvinna D 

Respondenten anses som lag styrd utifrån att hon tycker att ett brott som begåtts bör anmälas 

men även att detta brott bör vara preskriberat. Hon tycker att straffet borde bytas ut till ett 

annat slags straff såsom böter eftersom mannen är hjälpsam i dagsläget. Att ha en tilltro 

mellan människor är av ytters vikt viktig enligt respondenten men små lögner är acceptabel.  

 

Att respondenten utgår från lagen men ändå förstår att lagen inte alltid kan vara till hjälp 

placerar henne på nivå fyra i Kohlbergs moralutvecklings teori. Respondenten snuddar även 

vid nivå tre där hon tycker att små lögner kan godtas för att lösa upp situationer och därmed 

anpassar sig på situationer såsom på nivå tre. Sammanfattningsvis placeras denna respondent 

på nivå fyra där lagen blir utgångspunkten men att det finns en vilja för etiska lösningar.  
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5.2 En jämförelse kring analysen 

Genom intervjuerna och den tidigare analys som verkställts har empirin samlats in.  

Utifrån detta har samtliga respondenter delats in i en nivå inom Lawrence Kohlbergs 

kognitiva moralutvecklings teori som i överensstämmelse med den värderingen som gjorts 

och som passar ihop mest med respondenternas etiska resonemang.  

De respondenter som går sitt första år på den fyråriga redovisnings utbildning ligger på nivå 

två som lägst och nivå fyra som högst på Kohlbergs kognitiva moralutvecklings teori.  

De respondenter som går sitt fjärde år på redovisnings utbildning ligger på nivå fyra som lägst 

och nivå sex som högst. Här kan man konstatera att en relevant skillnad förekommer på 

undersökningen. Utifrån detta ses att studenterna som går sitt sista år resonerar i den övre 

delen i själva skalen och studenter som går sitt första år resonerar i den nedre delen av skalan.   

Det är intressant att fastställa skillnader mellan dessa studenter, men det är även intressant att 

identifiera och motivera skillnader som förekommer.  

 

Allmänt kan man se utifrån studien att studenterna som går sitt första år resonerar den etiska 

förmågan utifrån sig själva jämfört med studenterna som går sista året. Detta kan anses som 

att studenterna på första året resonerar utifrån på vilket sätt dem själva skulle agera i en viss 

situation. Dessa studenter använder mer begreppen ”jag skulle”, ”vi brukar göra” jämfört med 

studenterna som går sitt sista år. Därmed kan man utläsa att studenterna som går sista året ser 

den etiska dilemman mer utifrån ett samhällsperspektiv medan studenterna som går första året 

är mer bunden till familj och därmed anknyter dessa personer i dess resonemang.   

 

Studenterna som läser sitt första år verkar resonera frågorna även på ett sätt som att försöka 

skydda eller undvika företeelser som kan drabba deras familj, dem själva eller närstående.  

Det som går att se är att studenter som går sitt sista år resonerar frågorna i större omfattningar, 

dem försöker lösa problemen på ett produktivare sätt. Ett exempel på det kan vara att många 

av dem studenter som går sitt första år anser att hålla ett löfte till en som står dem nära är 

viktigare, medan dem studenter som går sitt sista år tycker att det är minst lika viktigt att hålla 

löften till folk som dem även inte känner.  

Det vill säga de studenter som går sitt sista år resonerar frågorna utifrån att ta hänsyn på alla i 

större omfattning jämfört med första års studenterna. Däremot har de studenter som går första 

året ett gemensamt perspektiv, där dem oftast väljer en utgångspunkt och tycker att det räcker 

med en motivering till frågan. Dem studenter som går sista året kommer med olika svar och 
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lösningar till dem olika fallen som ställs. De försöker lösa problemen genom olika synsätt. 

Dessa synsätt kan vara bland annat ekonomi, rättskännedom och samhälle. 

 

En annan skillnad som kan utläsas mellan de två årskurser är att första års respondenter går 

mer in på djupet om att försöka lösa problem samt försöker att hålla sig borta från att inte göra 

fel. Detta visar att studenterna på denna årskurs för resonemanget på ett sätt som tyder på att 

det är mest etisk genom att anpassa sig till andra eller till lagen.  

Sista års respondenter för också resonemanget om att det är ytterst viktigt att anpassa sig till 

lagar och regler men det framgår fler exempel när studenter resonerar ur ett helhetsperspektiv 

än lagar. Dessa respondenter motiverar mer om vad som är rätt och fel. Därmed kan man se 

att respondenterna har en mer inställning till vad som är etiskt samt relevant för problemen 

som uppstår jämfört med respondenterna som går sitt första år där dessa utgår mest från fall 

till fall. 

 

Skillnader går att identifiera mellan hur respondenterna formulerar sig språkligt, vilket 

innebär att det förekommer svårigheter vid identifiering av dem etiska resonemangen som 

tolkas och analyseras. De respondenter som går sitt första år använder oftast ett mycket 

enklare språk jämfört med sista års respondenter. De verkar kunna förklara sina resonemang 

och formulera förklaringar på det etiska dilemmat med stöd av sitt språk och sin kännedom 

utifrån dem teorier och begrepp. Det menas att de får ut det dem vill komma fram till med rätt 

ord och begrepp samt koppla det till teorier som gör att dem kan argumentera bättre så att 

motparten förstår vad dem menar. Dock är det svårt att se hur stor påverkan detta faktum har 

till det etiska resonemanget. En annan viktig aspekt som kan fastställas är att dem som gått 

längre på den ekonomiska utbildningen är mer benägna och därmed vet sista års 

respondenterna mer om vad som kan vara lämpligt vid dess svar på dilemman.  

 

Resultatet från tidigare studier som Eynon m.fl. gjorde visade ett positivt resultat angående 

om det etiska beteendet påverkas av om man läst en etik kurs eller inte. En likhet mellan 

undersökningen som Eynon och författarna av denna studie gjorde visade att dem 

demografiska och geografiska skillnaderna förekommer. Då helheten var samma, det vill säga 

syftet och att båda utgick från Kohlbergs moralutvecklings teori anser författarna att även om 

det skiljer sig åt på vissa delar av undersökningen så tror författarna att dem fått det svar dem 

sökte.   
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5.3 Faktorer som påverkar etiska resonemanget  

Det som kan konstateras är att studenterna som läser sitt fjärde år det vill säga sista året har en 

högre nivå när dem resonerar kring frågorna jämfört med dem som går sitt första år på 

utbildningen enligt Kohlbergs moralutvecklingsteori. Enligt teorikapitel och tidigare studier 

som introduceras i uppsatsen finns det olika och flera faktorer som påverkar en individs etiska 

resonemang. Dessa faktorer är obundna av varandra i undersökningen och eftersom det är ett 

utbrett forskningsområde har författarna valt att inte fördjupa sig in i dessa faktorer men ändå 

föra en diskussion om vad som kan ha påverkat resultatet av studien som har genomförts.  

 

Genom tidigare studier har man kommit fram till att det finns en skillnad mellan könen.  

Det visade sig att kvinnorna har ett bättre etisk handlande jämfört med männen. Då menar 

man att kvinnorna tänker mer känslomässigare än vad männen gör. Att vara duktig bland alla 

är mer kvinnligt medan män tänker mer rättvist och även vill göra framsteg. Detta kan man 

även till en viss del utläsa under studien då en viss skillnad ses utifrån respondenternas olika 

sätt att resonera. Kvinnornas motivering uppfattas mer som av en analytisk karaktär. Detta 

gäller även kvinnorna som går sitt första samt sista år. 

Men dock kan man inte fastställa om det finns en tydlig skillnad mellan könen på 

respondenternas resonemang. Dels för att det kanske inte finns en skillnad mellan könen eller 

så är det för få respondenter som deltog i undersökningen.    

 

En skillnad mellan studenterna som läser första året och sista året kan man fastställa utifrån 

undersökningen. Troligtvis är det utbildning som är nog en av den väsentliga faktorn i denna 

undersökning utifrån respondenternas etiska resonemang. Det är svårt att veta under denna 

studie vilka faktorer som är väsentliga för själva studiens resultat på grund av att man inte 

testat några enskilda faktorer utan att man har studerat om det finns några skillnader. 

Utbildning ger en insikt av att man lär sig ny information som man sedan använder. Det är 

många olika ämnen som ges såsom ekonomi och samhälle och detta kan vara som ett 

hjälpmedel för studenterna som dem kommer att använda både i framtiden men även i deras 

etiska resonemang. Att respondenterna på sista året resonerar mer djupgående samt utifrån ett 

samhällsperspektiv kan anses vara som ett resultat utifrån detta. Det vill säga att utbildning 

har en viss positiv påverkan på det etiska resonemanget som respondenterna för. Men dock 

vet man inte exakt om det är själva utbildningen eller dem olika kurserna som behandlar etik 

som påverkar det etiska resonemanget.   
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Ålder är också en viktig faktor som påverkar det etiska beteendet. Tidigare forskningar har 

bevisat att etiska resonemanget ändras med stigande ålder medan andra studier visar att det 

inte finns något samband mellan ålder och etik. Det kan bero på just vad man studerar inom 

etik. Respondenterna som deltog i denna uppsats skiljer som högst fyra år då detta inte är 

betydligt stor åldersskillnad. Det är svårt att se i detta sammanhang om åldern har en påverkan 

på det etiska resonemanget. Det som kan utläsas i denna studie är att studenter som går sitt 

första år resonerar mer utifrån dem själva och sina nära och detta kan betyda att man troligtvis 

kommer att bli mer självständiga med åldern.     
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6 SLUTSATS 

I detta kapitel dras slutsatserna utifrån det empiriska och analytiska materialet.  

 

 

6.1 Slutdiskussion 

Syftet med uppsatsen är att utifrån Lawrence Kohlbergs moralutvecklingsteori undersöka 

och beskriva potentiella skillnader inom det etiska resonemanget bland studenter som går 

sitt första respektive sista år med inriktning mot revisorskompetens. Genom att förhålla 

dessa resultat fastställs etik kursens påverkan samt i vilken utsträckning det påverkar det 

etiska resonemanget hos studenterna.  

Författarna kommer även att ta hänsyn till problemformuleringarna och även kunna 

besvara dessa.   

 

6.2 Finns det skillnader kring det etiska resonemanget studenterna för 

bland dem första års studenter respektive sista årets? 

Genom intervjuerna som samlats in och den analys som har verkställts kan man se att det 

finns en generell skillnad i hur första respektive sista års studenter resonerar kring dem etiska 

frågorna. Respondenter som går sitt första år hamnar i genomsnitt på nivå tre på Kohlbergs 

moralutvecklingsteori till skillnad från dem respondenter som går sitt sista år där dessa 

hamnar i genomsnitt på nivå fem. Dock måste det påpekas att en av respondenterna bland 

första året hamnade på nivå fyra och samtidigt även en annan respondent som går sitt sista år, 

hamnade på samma nivå. Detta tyder på att det inte alltid uppstår en skillnad på det etiska 

resonemanget mellan dessa årskurser. Om man dock ser på helheten förekommer det 

skillnader mellan dem första respektive sista årskurs studenterna utifrån hur dessa resonerar 

kring de etiska dilemmana.  
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6.2.1 Respondenternas nivåer utifrån Kohlbergs moralutvecklingsteori 

Varje respondent har var för sig analyserats efter intervjuernas genomförande och hamnat på 

den nivå som passade bäst utifrån Lawrence Kohlbergs moralutvecklingsteori.  

Utifrån analysen tyder det på att studenter på första året som tidigare nämnts hamnar i 

genomsnitt på nivå tre respektive på sista året hamnar i genomsnitt på nivå fem. Utifrån 

diagrammet kan man se att respondenterna ligger på nivåerna mellan två till sex, där sex är 

den högsta nivån. I urvalet av respondenterna är det dock bara en person som hamnar på nivå 

sex. Det går även att dra slutsatsen om att det etiska resonemanget som förs är i stort sätt på 

nivåerna mellan nivå tre och nivå fem. I diagrammet nedan visas respondenternas nivåer där 

dem som går första året är markerad med blått och sista års respondenterna är markerad med 

lila färg. I diagrammet går det även att utläsa könen. 
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6.2.2 Skillnader 

Respondenterna som deltog i studien har indelats på olika nivåerna utfrån deras resonemang 

som mest passat in på grund av att man på ett tydligare sätt kan tolka skillnaderna.  

 

Utifrån studien går det att tolka skillnaderna i det etiska resonemanget mellan studenter som 

går första året samt sista året. Det är utifrån respondenternas resonemang som bestämmer ens 

nivå. Att respondenterna analyserats var för sig underlättar att se skillnaderna. Studenterna 

som går på första året resonerar utifrån det dem för egen del tycker jämfört med studenter som 

går sista året där dem resonerar utifrån helheten. En annan skillnad som kan diskuteras är att 

dem första års studenterna fokuserar mer på sin egen omgivning i sitt resonemang medan dem 

sista års studenterna lägger fokus på allmänheten. Respondenterna som går första året vill 

oftast inte göra fel utan bara rätt. Detta kan vara genom att följa lagar och regler. Sista års 

respondenterna vill även göra rätt saker men även göra det på annat sätt än att bara följa 

lagen. Dem försöker att föra ett resonemang och genomföra handlingar som är etiska 

samtidigt som studenterna egentligen vet att agerandet strider mot lagar och regler.  

Under intervjuerna har man uppmärksammat att första års studenterna oftast väljer samma 

utgångspunkt på etiska dilemman till skillnad från sista års studenterna som oftast väljer olika 

utgångspunkter som tar hänsyn till även konsekvenserna. Sista års studenterna försöker att 

hålla en röd tråd genom dessa olika dilemman 

 

De faktorer som nämndes tidigare på teorikapitlen om vad som kan påverka det etiska 

beteendet och utifrån analysen som har gjorts kan man konstatera att det är svårt att bedöma 

och dra slutsatser då det är så utbredd. Det är samtidigt svårt att dra någon slutsats om någon 

faktor påverkar resultatet mer än dem andra faktorer. Dock så kan man fastställa att man kan 

se en viss skillnad mellan könens resonemang till fallen. Kvinnor resonerar mer 

känslomässigare än vad männen gör som även stämmer överens med tidigare studier.  

Det man kan konstatera här är att utbildningen har en påverkan till det etiska resonemanget 

hos studenterna. Genom Kohlbergs teori om moralutveckling har det bevisats att det finns en 

relevant skillnad. Vid diskussion om etiska dilemman har respondenterna som går sista år fler 

etisk kunskap. Detta kan fastställas utifrån att dessa respondenter diskuterar i en större grad 

där helheten står i fokus. En annan anledning är på grund av att man kan se sista års 

respondenterna diskutera mer djupgående, mer avancerat som troligtvis beror på att dem är 
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utbildat en längre period. Åldern kan även ha en betydelse i det etiska resonemanget där man 

blir mer självständig med åldern.  
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8 DISKUSSION 

Etik är ett väldigt brett ämne med olika omfattningar. Den förekommer framförallt inom 

näringslivet där vissa utformningar kräver att man har en god etiskt resonemang. 

Det finns många olika yrkesetiska regler och lagar inom revisionen. Som revisor behöver man 

ha en god etisk förståelse för att kunna bedöma rätt.  

Vi har även kommit fram till att utbildning är en viktig faktor då man har mer kunskap inom 

området och därmed kan hantera dem olika etiska dilemman på olika sätt. Att man har fått en 

bra utbildning inom etik kan vara till hjälp för en till exempel vid bedömning av olika etiska 

dilemman som uppstår i arbetslivet 

 

Under studien har vi analyserat och diskuterat fram till att respondenter hamnar på olika 

nivåer utifrån deras resonemang. 

En annan faktor som vi nämnt under studien är ålder. Att åldern har en påverkan på det etiska 

resonemanget har inte fastställts riktigt under studien men det som kan diskuteras är 

egentligen om mognad och åldern har ett samband på det etiska resonemanget. Det kan 

diskuteras om respondenterna som hamnat på dem högre nivåerna är kanske dem som är mer 

mogna. Allt eftersom det är oftast så att man måste åstadkomma en nivå på mognad för att 

kunna ta till sig kunskaper i verkligheten. Det förekommer oftast i verkligheten att ju äldre 

man är desto mognare är man.   

 

Vi anser att Högskolor och Universitet ska lägga ner mer vikt på etikkurser i 

redovisningsutbildningen. Även om vi litar på våra svenska revisorer i Sverige så tycker vi att 

det skulle underlätta för dem att klara av dem etiska dilemman om dem hamnade i sådant.    
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BILAGA 

Fallen som samtliga respondenterna har fått presenteras nedan samt följdfrågorna som 

ställts. 

 

 

Fall 1 

En fattig man, Alexander, samt hans syskon kunde inte hitta något jobb i ett litet land i 

Europa. Det han gjorde var att han stal mat och medicin som de behövde då de inte hade råd 

och pengar. Men han blev fasttagen och fick fängelse straff till fyra år. Men det Alexander 

gjorde var att han rymde från fängelset och flyttade till en annan stad under ett annat namn. 

Med tiden lyckades han spara pengar och bygga en fabrik. Det mesta av vinsten ägnade han åt 

att bygga ett sjukhus där han ville vara hjälpsam för människor som inte hade pengar för 

sjukvården. Han gav även sina anställda väldigt höga löner. Femton år efter kände någon 

bekant igen Alexander.  

 

1. Ska man anmäla Alexander? Varför? 

2. Har alla individer en skyldighet eller en plikt att anmäla en fånge som rymt? Varför? 

3. Om den bekanta personen var en vän till Alexander, skulle man då anmäla?  Varför? 

4. Om man nu anmält Alexander, hur ska domstolen bedöma? Ska man låta Alexander 

gå fri eller skicka till fängelset? Varför? 

5. Ska man bli straffad om man bryter mot en lag ur ett samhällsperspektiv? Varför? 

6. Ska man bli straffad om man handlar ur sitt egets samvete? Varför? 

 

 

Fall 2 

Två kusiner hamnade i allvarliga problem och därmed ville de lämna bostadsorten i hemlighet 

och behövde även pengar. Den ena killen, Martin, rånade en butik och stal stora summor av 

pengar. Den andra kusinen Anders besökte en pensionerad kvinna som var hjälpsam mot alla 

människor. Anders förklarade för den gamla kvinnan att hans mamma var mycket sjuk och 

behövde bli opererad för att återhämta sig och därmed behövde han pengar.  Han lovade även 

att betala tillbaka pengarna till den gamla kvinnan. Anders fick lånade pengar av gamla 

kvinnan och därmed lämnade båda kusinerna orten med stora summor av pengar.  
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1. Vilket agerande är värst? Att lura någon eller att råna? 

2. På vilket sätt är det väldigt dåligt att lura gamla kvinnan? Varför? 

3. Borde en person hålla ett löfte vanligtvis? Varför? 

4. Hur viktigt är det att hålla ett löfte till en främling och kommer troligtvis inte att 

bemötas igen? Varför? 

5. Vad är orsaken till att man inte bör stjäla eller råna från en butik? 

6. Ska man lägga ner all vikt för att kunna följa lagar och regler? Varför? 

 

 

Fall 3 

Malin som är 14 år ville jätte gärna gå på en festival som skulle äga rum i själva staden. 

Hennes mamma lovade att få gå på festivalen om hon tjänade egna pengar för biljetten genom 

att passa barn. Malin lyckades få ihop pengarna men hennes mamma ändrade sig och ville att 

dottern skulle spendera pengarna till något annat såsom skor och kläder. Malin blev därmed 

både ledsen och frustrerad på sin mamma och sa att hon inte tjänade ihop tillräckligt. Festival 

dagen hade kommit och Malin var på plats men meddelade hennes mamma om att hon var 

hos hennes kusin. Efter tre dagar berättade Malin för sin syster om att hon ljugit för mamman 

och gått på festivalen istället. Nu funderar systern på om hon ska tala om för mamman 

angående lögnen.  

 

1. Ska storesystern berätta för mamman om att lillsystern ljög, eller ska hon vara tyst? 

Varför? 

2. Spelar det någon roll att dem är syskon utifrån storasysterns beslut? Varför? 

3. På vilket sätt påverkar det att vara en bra dotter med själva berättandet? Varför? 

4. Hur viktigt är det i detta sammanhang att det är Malins egna intjänade pengar? Varför? 

5. Från början lovade mamman sin dotter att gå på festivalen om Malin tjänade pengarna 

själv. Hur avgörande är detta? Varför? 

6. Vad är det viktigaste som en mamma bör tänka på när det gäller relationen till sin 

dotter? Varför? 

7. Vad är det viktigaste som en dotter bör tänka på när det gäller relationen till sin 

mamma? Varför? 

8. Vad har storesystern mest för skyldighet i detta falla? Varför? 

 


