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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur studie- och yrkesvägledare på Jobbtorg arbetar
med de dilemman som kan uppstå kring de etiska riktlinjerna. Författarnas hypotes har varit att
det är svårt att tillämpa de etiska riktlinjerna i en målstyrd verksamhet som Jobbtorg. En
kvalitativ metod har används där fem slumpmässigt utvalda studie- och yrkesvägledare på
Jobbtorg Stockholm har intervjuats. Resultatet visar på att studie- och yrkesvägledarna upplever
dilemman kring deras yrkesetik, men har utarbetat olika strategier för att hantera dessa
dilemman. Det visade sig att studie- och yrkesvägledarna hade skapat sig ett stort
arbetsutrymme kring studie- och yrkesvägledningen på Jobbtorg. Dilemman som de
intervjupersonerna istället belyste var bland annat ekonomiska riktlinjer inom försörjningsstöd,
att förmedla objektiv information och aspiranternas önskan om expertutlåtanden.
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Abstract

The purpose of this essay was to examine how the guidance counselour on Jobbtorg Stockholm
works with the dilemmas which may arise over the ethical guidelines. The authors' hypothesis
has been that it is difficult to apply the ethical guidelines of a targeted activity such as Jobbtorg.
A qualitative approach was used in which five randomly selected guidance counselours on
Jobbtorg Stockholm were interviewed. The result shows that guidance counselours experience
dilemmas about their professional ethics, but have developed different strategies to deal with
these dilemmas. It turned out that the guidance counselours have created a wide space around
the guidance and counseling on Jobbtorg. Dilemmas that the interviewees rather highlighted,
among other was economic policies, to provide objective information and the clients desire for
expert advice.
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1. Inledning

Jobbtorg är en satsning i Stockholms kommun, beslutat av Stockholms kommunfullmäktige,
som hjälper arbetslösa individer med försörjningsstöd att få stöd i sitt jobbsökande. De kan även
hjälpa till med att ordna fram praktik och diskutera eventuella studier. Jobbtorg Stockholm har
fem kontor runtom i Stockholm där sammanlagt 12 studie- och yrkesvägledare arbetar.

Vi har under tio veckors praktikperiod varit på ett utav de fem existerande Jobbtorg. Vi kände
att dess nya organisation födde ett intresse hos oss vad beträffar studie- och yrkesväglednings-
samtalet., utifrån vägledareföreningens etiska riktlinjer. Vi upplevde att klienterna (som i
fortsättningsvis kommer att benämnas aspiranter i uppsatsen) inte alltid sökte vägledning utifrån
sitt eget behov, utan istället blev uppmanade att uppsöka studie- och yrkesvägledaren eller till
och med blev inbokade till samtal med studie- och yrkesvägledaren av deras personliga coacher
och matchare. Jobbtorgs politiska uppdrag är att få ut aspiranterna i självförsörjning så snabbt
som möjligt., vilket vi anser ofta bygger på en kortsiktig lösning av aspirantens situation. Vi är
medvetna om att detta sätt kan passa en del av aspiranterna, men inte alla.

1.1 Val av problemområde
I Stockholms kommunfullmäktiges utlåtande 2007:117, Jobbtorg – från bidrag till arbete, gavs
Stockholms kommunstyrelse i uppdrag av kommunfullmäktige att utvärdera och sammanställa
de lokala arbetsmarknadsprojekten inom kommunen. Detta för att framställa en gemensam
policy för stadens arbete med att underlätta för försörjningsbidragstagare att komma ut i egen
försörjning.

”En viktig utgångspunkt är att samla arbetsmarknadens aktörer i ett gemensamt
arbetssätt för att sänka trösklarna för den arbetssökande att komma i arbete”1(s. 2).

På Jobbtorg Stockholm finns coacher, matchare, studie- och yrkesvägledare och IT-pedagoger.
Som ny aspirant träffar man en personlig coach och gör upp en ”Jobbplan”, det vill säga en
strategi för hur aspiranten snabbast ska komma ut i självförsörjning genom arbete eller studier. I
jobbplanen kan till exempel en kontakt med matchare ingå. Matchare är de som har nära kontakt
med näringslivet och kan bland annat hjälpa aspiranten med praktikplats. Under det första mötet
med coachen kan aspiranten bli inbokad till samtal hos en studie- och yrkesvägledare.
Aspiranten måste följa den individuella jobbplanen för att tillgodogöra sig sitt försörjningsstöd2.
Jobbtorg samarbetar med privata leverantörer som erbjuder aspiranter diverse
arbetsmarknadsåtgärdsprogram, vilket kan vara kortare utbildningar, språkkurser eller praktik.
Inom organisationen Jobbtorg kallas dessa åtgärder för avrop.

                                                     
1http://stockholm.se/Global/Stads%c3%b6vergripande%20%c3%a4mnen/Arbete/KF_beslut.pdf

2 http://www.stockholm.se/Arbete/Jobbtorg-Stockholm/Om-jobbtorg/(2009-05-06)
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I dagsläget ser vi ett samhälle under stor ekonomisk press, vilket leder till massuppsägningar
och en orolig arbetsmarknad. Detta resulterar i en ökad arbetslöshet inom samhällets olika skikt.
På lång sikt anser vi att detta kommer att bidra till en större grupp försörjningsbidragstagare,
vilket är Jobbtorgens målgrupp. På så sätt kommer Jobbtorgens studie- och yrkesvägledare att
möta många nya aspiranter. Vi anser att det är av största vikt att aspiranterna får tillgång till en
etisk korrekt studie- och yrkesvägledning då de befinner sig i en beroendeställning. Vi är
medvetna om att studie- och yrkesvägledarens klienter alltid sitter i en beroendeställning då
klienten förväntar sig någon form av hjälp och/eller information i samtalet. Vi menar dock att
aspiranternas beroendeställning, på Jobbtorg, är något starkare då aspiranten är tvingad att ingå i
Jobbtorgens aktiviteter, studie- och yrkesvägledning inräknad, annars mister de sitt
försörjningsstöd.

Studie- och yrkesvägledarna, på Jobbtorgen, har valt att inkludera Vägledarföreningens etiska
deklaration i sin verksamhetsplan.

Vi arbetar efter den gemensamma värdegrund som utbildningen har gett oss, där
Sveriges Vägledarförenings etiska deklaration  utgör ett extra stöd vid
ställningstaganden i vår yrkesutövning. (Jobbtorgs arbetsbeskrivning för Studie-
och Yrkesvägledare, bilaga 1).

I Vägledarföreningens etiska riktlinjer finns det tre punkter som vi vill belysa extra 3:

1.3 Vägledare främjar individers fria och övervägda studie- och yrkesval

2.1 Vägledaren sätter individen i centrum och står fri från särintressen

2.3 Vägledaren strävar efter att ge relevant tydlig och objektiv information.

Frågan är hur vägledarna tillämpar dessa punkter i Jobbtorgens verksamhet? Främjas verkligen
aspiranternas egna studie- och yrkesval? Kan vägledaren stå fri från särintressen, när de arbetar i
en organisation där en individ kan bli utan försörjningsstöd om de uteblir från ett möte? Får
aspiranterna tillgång till objektiv information vad beträffar studie- och yrkesval, då Jobbtorg
samarbetar med upphandlade aktörer?

I vårt arbete kan det därför uppstå motsättningar mellan olika intressen där skilda
behov och skyldigheter måste vägas mot varandra där det t.ex. kan handla om
balansen mellan samhällsnyttan och den enskilda individens intresse. Som studie-
och yrkesvägledare på Jobbtorg Stockholm ställs vi inför en extra utmaning då vi
behöver ta hänsyn till stadens ekonomiska riktlinjer för försörjningsstöd i
förhållande till studier. (Jobbtorgs arbetsbeskrivning för Studie- och
Yrkesvägledare, se bilaga 1).

Som de själva beskriver är de medvetna om att det kan uppstå intressekonflikter mellan
samhällsnyttan och individens intresse. Hur arbetar de praktiskt kring denna utmaning de själva
beskriver ovan?

                                                     
3 www.vagledarforeningen.se (2009-03-15)
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1.2 Förförståelse

Då vi båda gjort praktik på Jobbtorg har vi egna erfarenheter av att det ibland kan uppstå
konflikter mellan oss som studie- och yrkesvägledare och organisationens intresse. Enligt de
etiska riktlinjerna skall studie- och yrkesvägledarna alltid stå fria från särintressen i samtalen,
något som vi uppfattade inte alltid gick att åstadkomma på Jobbtorg. Vi är dock osäkra på hur
studie- och yrkesvägledarna arbetar själva med de etiska dilemman som kan tänkas uppstå?
Reflekterar studie- och yrkesvägledarna kring de etiska riktlinjerna? Vi såg även ett problem i
att aspiranterna själva inte alltid var den uppsökande partnern, utan att de ofta blev mer eller
mindre tvingade att gå till studie- och yrkesvägledaren för samtal. Antingen genom att coachen
eller matcharen bokade upp ett samtal, eller att studie- och yrkesvägledaren själv fångade upp
aspiranten när den befanns sig på Jobbtorget. Hur objektiv och individcentrerad kan ett studie-
och yrkesvägledningssamtal bli där aspiranten inte själv är den uppsökande partnern.

Det är även intressant för oss som blivande studie- och yrkesvägledare att skapa oss en
förståelse för yrkesetiska dilemman, och om möjligt även verktyg för hur vi bör hantera de
situationer där etiska dilemman uppstår i vårt yrkesverksamma liv. Vi anar en oenighet mellan
organisationens uppdrag som är att främja samhället i stort, till skillnad mot studie- och
yrkesvägledaren som ska sätta varje individ i fokus.

1.3 Hypotes
Vi tror att det kan vara svårt att tillämpa de etiska riktlinjerna i en målstyrd verksamhet som
Jobbtorg.

1.4 Syfte
Att undersöka hur studie- och yrkesvägledare på Jobbtorg arbetar med de dilemman som kan
uppstå kring de etiska riktlinjerna.

1.5 Forskningsfrågor
1. Vilka etiska dilemman, utifrån de etiska riktlinjerna, kan tänkas uppstå i studie- och

yrkesvägledarens arbete på Jobbtorg?

2. Hur arbetar studie- och yrkesvägledarna på Jobbtorg med att efterfölja de etiska
riktlinjerna?
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1.6 Avgränsning
Sveriges Vägledarförenings etiska riktlinjer består utav 15 punkter. Vi anser att det skulle bli
alldeles för stort att undersöka hur studie- och yrkesvägledarna på Jobbtorg arbetar med alla
riktlinjerna. Dessutom är det inte alla delar som berör vårt intresseområde. Vi har därför valt att
inrikta oss på tre av dessa punkter4:

1.3 Vägledare främjar individers fria och övervägda studie- och yrkesval

2.1 Vägledaren sätter individen i centrum och står fri från särintressen

2.3 Vägledaren strävar efter att ge relevant tydlig och objektiv information.

1.7 Kunskapssyn
Vi har efter våra studier på studie- och yrkesvägledarprogrammet bildat oss en uppfattning om
att vägledning bedrivs effektivast under frivilliga former, då individen i en påtvingad situation
kan känna sig hämmad. En individ som själv söker vägledning är mer mottaglig för den hjälp
som vägledaren kan erbjuda. Genom att studie- och yrkesvägledaren tar de etiska riktlinjerna i
beaktning anser vi att aspiranterna kan känna en större makt över sina egna liv, samt att det är
de själva som gör sina val och på så sätt får en starkare självkänsla. Detta ger aspiranterna
verktygen att bli sina egna agenter och mer aktiva att söka arbete eller studier. Vilket i sin tur
gagnar samhället i stort.

1.8 Människosyn/ grundsyn
Vi strävar efter en humanistisk människosyn. Vi ser varje deltagare som unik och kunnig inom
sitt yrkesområde. Varje studie- och yrkesvägledare arbetar utifrån sina erfarenheter och
möjligheter. Även om alla arbetar efter vägledarföreningens etiska riktlinjer anser vi att alla
skapar sina egna strategier för att tillämpa de etiska riktlinjerna i det dagliga arbetet.

Vid upprättandet av Jobbtorgs organisation fanns ingen arbetsbeskrivning vad beträffar studie-
och yrkesvägledning. Detta anser vi är ett tecken på en avsaknad av faktisk medvetenhet om vad
studie- och yrkesvägledning innebär. Visserligen har studie- och yrkesvägledarna på Jobbtorg
arbetat fram en egen arbetsbeskrivning för att underlätta arbetet med kollegor och aspiranter.

1.9 Begrepp

1.9.1 Etiskt förhållningssätt

Etik kommer från det grekiska ordet Ethos och betyder karaktär, sedvana bruk och sätt att bete
sig. Jenny Gren skriver i Etik i pedagogens vardagsarbete att etik och förhållningssätt är

                                                     
4 www.vagledarforeningen.org (2009-05-06)
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sammankopplade..Hon menar även att en etisk handling är bland annat att reflektera över sitt
förhållningssätt i sin yrkesroll (Gren, 2007).

1.9.2 Etiska dilemman

Studie- och yrkesvägledarna på Jobbtorg utgår i sitt arbete från Vägledarföreningens etiska
deklaration och riktlinjer. Vi har, som tidigare nämnt, utgått från vissa av dessa punkter i
uppsatsskrivandet och även haft deklarationen som en grund om begreppet etiska dilemman.

Vår syn på etiska dilemman är när en studie- och yrkesvägledares arbetsuppgifter krockar med
någon utav de tre punkter i Vägledarföreningens etiska riktlinjer som avser denna uppsats.

1.9.3 Särintressen

Vägledarföreningens etiska riktlinje 2.1 säger att vägledaren ska stå fri från särintressen. Vi
tolkar detta som att studie- och yrkesvägledaren ska stå fri från påtryckningar ifrån till exempel
utbildningsanordnares marknadsföring och istället se till individens specifika behov.

1.9.4 Avrop

De privata aktörer som Jobbtorg upphandlat tjänster av gällande kortare utbildning och/eller
praktik och arbete.

1.9.5 Övervägda val

Övervägda val anser vi är genomtänka och verklighetsanpassade beslut/val.

2. Bakgrund

Vid planerandet av uppsatsen användes äldre c-uppsatser, skrivna av studenter på studie- och
yrkesvägledarprogrammet, som inspirationskälla för forsknings- och bakgrundslitteratur.

Efterforskningar har gjorts genom databaserna Google Scholar, Google, Uppsatser.se och
Stockholms Universitetsbibliotek. De sökord som användes var etik, etiska dilemman, socialt
arbete, tvång, studie- och yrkesvägledning och organisationsteori. Dessa ord söktes var för sig
och i olika konstellationer.

För att underlätta för läsaren har tre underrubriker skapats utifrån litteraturen. I uppsatsen
benämns Jobbtorgs klienter som aspiranter, men då mycket av den litteratur som refereras till
använder sig av begreppet klienter kommer dessa två benämningar att användas. Aspiranter när
fokus ligger på Jobbtorg och klienter när det refereras till annan forskning och litteratur.

2.1 Jobbtorg

Stadsdelsnämnden föreslog att det skulle upprättas fem Jobbtorgkontor med syfte att förstärka
stadens insatser för arbetslösa och på så sätt minska stadens kostnader för försörjningsstöd.
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Jobbtorgen ska på så sätt vara ett resurscentrum för arbetsmarknadsinsatser och endast verka för
att den enskilde kommer ut i arbete och/eller studier. Den initiala målgruppen ska vara alla som
erhåller försörjningsstöd på grund av arbetslöshetsskäl, SFI- studerande som erhåller
försörjningsstöd eller introduktionsersättning samt ungdomar i åldern 16-24.

I ett andra skede föreslogs en utvidgning av Jobbtorgens målgrupp i form av
försörjningsstödstagare där det finns skäl att pröva möjligheten att arbeta helt eller delvis.

På alla Jobbtorgskontor ska detta finnas:

”- Utredning/Kartläggning

 - Studie- och yrkesvägledning

 - Rådgivning

 - Individuell coachning

 - Matchning mot befintliga jobb inom näringslivet och i staden.

 - SFI-test (som kan utföras på Jobbtorget eller på annan plats)

 - SFI kopplad till praktik

 - Förberedande insatser som t ex motiverande samtal, gruppsamtal, skriva CV,

 in-tervjuträning etc.

 - Arbetsträning

 - Praktik på olika nivåer – Språk/Introduktionspraktik, praktik som arbetsträning

 eller praktik som första steget till ett arbete

 - Kortare förberedande yrkesutbildningar

 - Validering av tidigare yrkeskunskaper och betyg

 - Längre anpassade yrkesutbildningar för personer som stått länge utanför arbets-

 marknaden och som är berättigade till studiemedel. Detta kan ske inom

 ordinarie vuxenutbildning med förstärkning av arbetsmarknadsmedel för t ex

 språkstöd el-ler anpassad utbildningstid. Samverkan med utbildningsförvaltningen

 förutsätts.

 - Arbetsförmedlingens utbud för dem som är berättigade till detta.

 - Olika rekryteringsaktiviteter.

 - Starta-eget rådgivning

Olika delar kan tillhandahållas av staden eller annan och alla resurser behöver inte
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finnas på plats på själva Jobbtorget”.(s.96) 5

Man räknade med ett nyinflöde på 350 – 700 personer per månad. Det nya förslaget, om att
ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd skall ha en tydlig arbetslinje, sätter högre krav på stadens
hjälpinsatser, därav skapades Jobbtorg.

Med kombinationen nya riktlinjer och konceptet kring Jobbtorgen ställs nya och högre krav
både på stadens tjänster och på medverkan av de människor som behöver försörjningsstöd för
att klara sig. Krav och stöd ska vara individuellt utformade och på ett respektfullt sätt bidra till
att försörjningsstödstagares självständighet ökar. Socialtjänstens egen erfarenhet visar på att
man måste fokusera på individen och ställa tydliga krav utifrån dennes förmåga.
Kommunfullmäktige kan genom sina tidigare utvärderingar dra en del generella slutsatser som
appliceras på Jobbtorgens funktion. Så som närhet till och bra samarbete med arbetsmarknaden,
ge privata marknadsaktörer och non- profitverksamheter en möjlighet att erbjuda tjänster mot
betalning inom ramen för Jobbtorg samt att sätta tydliga mål och återkoppling för de klienter
som inte medverkar i kravet att återkomma till arbetsmarknaden. På Institutionen för kommunal
ekonomi på Stockholms universitet har man i en utvärderingsrapport beträffande
Kompetensfondens arbetsmarknadsprojekt sett exempel på metoder och projekt som varit
framgångsrika. Det innefattar projekt som aktivt arbetar med kontaktsökande mot företag,
kombinerade yrkesutbildningar så som lärlingsutbildning/praktik och
yrkesutbildning/arbetsträning inom förväntade bristyrken. Allmän ”arbetslivskunskap” och stöd
till de ungdomar som står längst ifrån arbetsmarknaden. Med ”arbetslivskunskap” menas att
man kommer i tid och vad som i övrigt förväntas av en på en arbetsplats. Vad det beträffar
flyktingar är det av största vikt att yrkesinrikta SFI individuellt och efter arbetsmarknadens
behov. Detta för att språkundervisningen ska bli mer gripbar. Genom Kompetensfonden och
andra projekts erfarenhet har kommunfullmäktige inhämtat en bred och djup kunskap om vad
som är framgångsrikt inom arbetsmarknadsfrågor6.

Förslaget om Jobbtorg skickades ut på remiss till berörda stadsdelsnämnder,
intresseorganisationer, försäkringskassan, socialförvaltningen samt privata
arbetsmarknadsaktörer. De som skickade tillbaka svar på förslaget ingår i det utlåtande som
beskrivits ovan. Majoriteten av remissinstanserna verkade positiva till inrättandet av Jobbtorg.

”Vi uppfattar att det finns ett brett stöd för Jobbtorgen bland remissinstanserna. Så
gott som samtliga uttalar sig särskilt positivt om inriktningen med ett sammanhållet
arbete där flera aktörer deltar för att nå målsättningen om fler i arbete. Samtidigt
betonas vikten av tydliga rutiner och tydlig ansvarsfördelning mellan myndigheter
och övriga inblandade parter. Vi delar dessa synpunkter tillsammans med de som
framförs gällande vikten av att ha ett gemensamt synsätt och gemensam värdegrund
för socialtjänsten och Jobbtorgen.” (Dnr 331-1800/2007,s.8)

                                                     
5http://stockholm.se/Global/Stads%c3%b6vergripande%20%c3%a4mnen/Arbete/KF_beslut.pdf

6http://stockholm.se/Global/Stads%c3%b6vergripande%20%c3%a4mnen/Arbete/KF_beslut.pdf
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Jobbtorg ligger sedan januari 2009 under arbetsmarknadsavdelning på Stockholms socialtjänst-
och arbetsmarknadsförvaltning, vilket ansvarar för kommunens verksamheter inom socialtjänst-
och arbetsmarknadsområden.

Som tidigare nämnt är Jobbtorgens målgrupp personer som är arbetslösa och går på
försörjningsstöd, flyktingar, arbetslösa ungdomar mellan 16 och 24 år, samt SFI-studerande
med försörjningsbidrag eller introduktionsersättning. Från och med 2009 ingår även personer
med långtidssjukskrivning som bidragsgrund i målgruppen. Enligt Jobbtorgs hemsida7 är det i
samspråk med aspirantens kontaktperson på socialtjänsten som det beslutas om aspiranten skall
skickas till Jobbtorg.

Ur en etisk synvinkel kan det vara bra att få en klar bild över studie- och yrkesvägledarens
position i relation till organisationen och övriga tjänstemän. Lennart Lundquist (1991) gör en
uppställning där tjänstemannen befinner sig i mitten av organisationen och påverkas utav tre
huvudrelationer. Den första är förvaltningsstyrningen från politiker och organisationsstyrning
från överordnad tjänsteman i fallet med studie- och yrkesvägledaren på Jobbtorg. Den andra
relationen är den till samhällsstyrningen, vilket för studie- och yrkesvägledaren blir samhället i
stort, aspiranten och de leverantörer som Jobbtorg samarbetar med. Den tredje relationen är
sidoordnade tjänstemän, i detta fall arbetskollegor på samma kontor som studie- och
yrkesvägledarna, samt förvaltningsorganisationer t ex socialtjänsten.

En organisation består alltid utav en struktur som beskriver dess arbetsdelning och
auktoritetsfördelning. Ett sätt att förtydliga strukturbegrepp är dela upp dess element i tre
dimensioner: specialisering (komplexitet), formalisering och centralisering/decentralisering
(Abrahamsson & Andersen, 2000). Specialiseringen delas in i ytterligare tre delar. Den första är
horisontell differentiering, vilket baseras på hur många olika yrken som finns på arbetsplatsen,
den interna upplärning och hur organisationens medlemmar indelas i avdelningar eller grupper.
Nästa del är vertikal differentiering vilket visar hur många nivåer en organisation har. Det kan
jämföras med en pyramid som varierar i hur platt eller spetsig den är. Desto spetsigare, desto
fler nivåer och desto fler chefer krävs. Den sista delen i specialisering är geografisk spridning av
organisationen, om den är samlad på en och samma fysiska plats eller sprid över t ex hela
landet.

Formalisering gäller hur organisationens styrning går till i form av regler, rutiner och
procedurer. Ofta finns formaliseringarna i skriftlig form, speciellt i större organisationer, men
det finns inga krav som säger att de måste göra detta.

I kommunstyrelsens beslut om detaljorganisation för Jobbtorg går att läsa:

                                                     
7 http://www.stockholm.se/Arbete/Jobbtorg-Stockholm/Vem-kan-ga-till-Jobbtorg-Stockholm-/

(2009-05-06)
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”Utifrån erfarenheter från tidigare utvecklingsprojekt och utifrån de
arbetsmarknadsverksamheter som idag bedrivs, bedömer statsledningskontoret att
det bland handläggarna kommer att behövas fyra typer av befattningar; coacher,
matchare, studie- och yrkesvägledare och IT- pedagoger. I det bemanningsarbete
som pågår har befattningsbeskrivningar utarbetats för de olika befattningarna”
(s.10)

Dessa befattningsbeskrivningar finns dock inte att finna. Jenny Gren skriver i Etik i socialt
arbete att det är viktigt att känna till ett företags värderingar och normer, att organisationens
syfte blir synligt för den anställda. Det är dessutom av vikt att organisationens känns som ett
stöd och är flexibla i den anställdes möte med klienten. Studie- och yrkesvägledarna på Jobbtorg
har arbetat fram en egen arbetsbeskrivning som bland annat bearbetar det individuella
vägledningssamtalet, gruppverksamhet och samverkan (bilaga 1).

Den sista dimensionen är centralisering/decentralisering vilket visar var, och av vem, besluten
tas i en organisation. Abrahamsson och Andersen (2000) likställer detta med
auktoritetsfördelning. Att frågor som vem som besitter makten eller har befogenheten att fatta
beslut, besvaras.

”Maximal centralisering innebär att beslut tas på den högsta nivån, medan maximal
decentralisering betyder att beslut tas så långt ner i organisationen som möjligt.”
(Abrahamsson & Andersen, 2000. s. 65)

Författarna påpekar att centraliseringsbegreppet inte är enkelt. Vilken beslutsrätt en person har
beror även på andra faktorer än dess position i organisationen. Flera beslut tas efter att
utredningar genomförts av personer som sitter på lägre positioner.

Som tidigare beskrivet finns det alltid en auktoritetsfördelning i en organisation. I en
organisation är makt, auktoritet och inflytande aldrig lika från person till person (Abrahamsson
& Andersen, 2000). Jacobsen och Thorsvik (2002) menar att maktbegreppet inom
organisationsteori oftast definieras som en persons eller grupps kunnande i att övervinna det
motstånd som kan uppstå för att nå ett önskat resultat. En definition som även Abrahamsson och
Andersen instämmer med. I samtalet om makt är det även viktigt att lyfta in begreppet
auktoritet, vilket även kallas för legitim eller formell makt. Auktoriteten ger individer rätt att
påverka handlingar hos andra i organisationen (Abrahamsson & Andersen, 2000). Auktoritet är
makt som uppfattas som ”riktig” av de underordnade och ges ofta i utbyte mot belöning, vilket
kan vara lön eller förmåner (Jacobsen & Thorsvik, 2002).

2.2 Etik och etiska dilemman
Litteratur som behandlar etiska dilemman inom studie- och yrkesvägledning är näst intill
obefintlig och för att kunna forska vidare blev författarna tvungna att söka sig vidare till
litteratur om liknande yrkesgrupper. De två vägar som var lättast att gå var att försöka hitta
litteratur om antingen etik och pedagogik eller etik och socialt arbete. Då Jobbtorg ligger under
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socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen och arbetar till stor del med människor som
uppbär försörjningsstöd, valde författarna att inrikta sig på tidigare forskning om etik i socialt
arbete. Mycket av den forskning som refereras till behandlar socialsekreterare eller liknande
yrkesgrupper inom socialt arbete, men kan i mångt och mycket jämföras med det arbete som
studie- och yrkesvägledare utövar på Jobbtorg. Dock utövas inte myndighetsutövning på
Jobbtorg Stockholm.

För att förstå etiska dilemman krävs även en förståelse för etik. Till att börja med är det viktigt
att göra skillnad mellan etik och moral. Många forskare anser att dessa två begrepp ligger
ganska nära varandra. Göran Herméren skriver i sin bok Kunskapens Pris (1996) att etik är
moralens teori.

”Med ”moral” avses då de principer, normer och värderingar som bidrar till att
bestämma en persons eller grupps handlingar i en konkret situation. Medan en
persons moral alltså visar sig i hans eller hennes handlingar – i vad människor gör
eller underlåter att göra – är etiken försöket att på ett sammanhängande och
systematiskt sätt utveckla principer för vad som är moraliskt rätt och orätt, kriterier
på att handlingar är rätta, och motivera sådana principer och kriterier.  Alla
människor har en moral, vare sig de är medvetna om detta eller ej. Däremot har
inte alla människor en etik i den här angivna betydelsen.” (Hermerén, 1996. s.23)

Herméren menar att etik och moral går hand i hand. Han gör en viktig iakttagelse i att varje
individ besitter moral, men det är svårt att veta när de utför en etisk handling. Gren förstärker
denna teori med att etik är en reflektion över en individs moral (Gren, 1996).

Etik är den reflektion individen gör över fattade beslut, baserade på individens moral. Varför en
individ agerar på ett visst sätt, beroende på individens värderingar och normer som styr
henne/honom.

Lika svårt kan det vara att se skillnad mellan moraliska och etiska problem. Jan Olov Henriksen
och Arne Johan Vetlesen (2001) beskriver moraliska problem som att en individ vet som vad är
rätt, men handlar ändå på motsatt sätt. Ett etiskt problem, eller dilemma, är dock när individen i
samma situation ställer frågan ”vad är rätt och fel” eller ”vad är gott och ont”. Moraliska
problem utgår ifrån samhällsnormer där individer är införstådda i vad som är rätt och fel.

Håkan Jenner beskriver en annan aspekt i Nytta och etik i det sociala arbetet (1995) där han
även ser en klar skillnad mellan etiska konflikter och etiska dilemman. Etiska konflikter är då
det föreligger motsättningar mellan två intressen men då man klart kan se hur tjänstemannen bör
handla ur en etisk synvinkel. Det vill säga att det finns en klar bild av rätt och fel. Är det då inte
givet hur tjänstemannen bör handla ur etisk synvinkel kallas detta fenomen etiskt dilemma. Ett
exempel är när tjänstemannen har att välja på att ta hänsyn till klienten eller att vara lojal mot
sin arbetsgivare och dess uppdrag.  Båda alternativen är goda i sig men något av intressena
kommer att eftersättas. Jenners etiska konflikter kan jämföras med Henriksen och Vetlesens
moraliska problem.

Sveriges vägledarförening, vilket är en intresseförening för Sveriges studie- och yrkesvägledare,
har sedan mars 2007 en etisk deklaration och etiska riktlinjer som ska underlätta för studie- och
yrkesvägledarens arbete.
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”Den professionelle vägledaren har kunskaper inom områden som berör mänskliga
möten och relationer och arbetar med avsikt att uppfylla de mål och de behov som
nämns ovan. Trots detta kan det i vägledningsarbetet uppstå motsättningar mellan
olika intressen där skilda behov och skyldigheter måste vägas mot varandra och de
etiska riktlinjerna ska kunna bidra till etisk reflektion kring dilemman.
Vägledarens yrkesetik utgår från de etiska värden som kan härledas ur FN:s
deklaration om de mänskliga rättigheterna, EU:s resolution om vägledning 9286/04
samt ILO:s konvention nr 142 om yrkesvägledning”.8

Mänskliga rättigheter är inte etik. De är dock betydelsefulla för etiken och yrkesetiken. En
djupare förståelse för de mänskliga rättigheterna så som människors lika värde, lika rätt till
deltagande i beslut, rättvisa, solidaritet och demokrati ger yrkesverksamma inom socialt arbete
en större insikt i dennes yrkesutövande. På så sett kan denne snabbare uppfatta om någonting är
fel (Henriksen och Vetlesen, 2001).

Syftet med de etiska riktlinjerna är att studie- och yrkesvägledare i Sverige skall arbeta utifrån
en gemensam yrkesetik. Etik och idehistoria i socialt arbete (Ronnby, 1993) anser att yrkesetik
behandlar de plikter och ansvar i yrkesutövningen. Det finns flera yrkesgrupper som valt att
formulera etiska riktlinjer skriftligt, detta för att få stöd och vägledning i svåra
ställningstaganden då det inte är självklart utifrån lagar eller vetenskap hur man bör handla.
Med detta menas att det finns en stor mängd av förhållanden och premisser som man behöver
överväga noggrant för att komma fram till en lösning. De etiska riktlinjerna ska då fungera som
en tydlig markering på vilka värden som är viktigast för en profession. På så sätt kan en
yrkesgrupp ange vilka värden som har högst prioritet vid konflikter. Med hjälp av de yrkesetiska
riktlinjerna kan den yrkesverksamme reflektera vilka lojaliteter denna tampas med i olika
ärenden. De yrkesetiska riktlinjerna kan konkretisera arbetet kring etiska dilemman samt ge
utrymme för diskussion i yrkesgruppen (Gren, 1996). Ett tydligt exempel på sådana riktlinjer är
de som är gällande för läkare och advokater. Bryter en läkare eller advokat mot de yrkesetiska
riktlinjerna som är specifika för deras yrkesutövning får de med största sannolikhet en varning
och kan i extrema fall bli avstängda eller uteslutna och kan då inte fortsätta att utöva sitt yrke.
Det är dock inte alla yrkesgrupper som utövar kontroll och utvärdering i huruvida yrkesutövaren
följer de etiska riktlinjerna, detta betyder dock inte att det är mindre viktiga för dessa
yrkesgrupper (Ronnby, 1993). Samtidigt påpekar Gunilla Silfverberg i Att vara god eller göra
rätt (1999) att det är svårt att bevisa att en yrkesutövare arbetar ”mer etiskt” om det finns etiska
riktlinjer att förhålla sig till, då individer även besitter privata etiska värderingar om hur ett
arbete bör bedrivas. Inom yrkesetik är det dessutom vanligt att det finns en form av ”etiska
normer”. Det finns en rättvisa som delas av anställda på ett specifikt företag, oavsett religiös,
moralisk eller politisk tillhörighet. Samtidigt som dessa yrkesetiska normer präglar en
arbetsplats finns det normer från samhället som präglar en individs tankar och erfarenheter,
vilket kan medföra en krock. Organisationen säger en sak, samhället en annan och individen en
tredje.

                                                     
8 http://www.vagledarforeningen.org/foreningen/SVF_Etiska_riktlinjer_2007.pdf
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Lundquist (1991) påpekar även att en tjänsteman besitter flera olika etiska system, som inte
behöver uppfylla samma kriterier och på så sätt hamna i tvist med varandra. De etiska system
Lundquist nämner är: egenetik, professionsetik och förvaltningsetik. Egenetik är de värden om
gott och ont som individen alltid bär med sig. Professionsetik hör samman med individens
utbildning och den yrkeskår denna tillhör, där alla besitter samma etiska riktlinjer.
Förvaltningsetik är den etik som gäller för alla i samma förvaltning. De behöver inte
nödvändigtvis vara av samma yrkeskår, men arbetar på samma arbetsplats. Alla dessa olika
etiska system behöver tjänstemannen ta hänsyn till i olika beslut (Lundquist, 1991).

Då man i arbete med människor ofta hamnar i en konflikt mellan individens behov och
organisationens mål är de etiska riktlinjerna ett verktyg för yrkesutövarens strävan att skydda
klienterna mot organisatoriska kränkningar och upprätthålla förtroendet hos individen (Ronnby,
1993). Jenner beskriver om den konfliktfyllda ställning socialarbetarrollen har. Då man som
myndighetsperson inte kan vara medmänniska i alla situationer. Hur konfliktfyllt arbetet
upplevs är beroende på hur de yrkesverksamma socialarbetarna individuellt ser på denna
konflikt och hur de förhåller sig till den i sitt dagliga arbete. En av de intervjuade
socialarbetarna i Jenners forskning beskriver en besvärlig mellanställning då man som
socialarbetare sitter i en konfliktfylld ställning mellan beslutsfattarna/politikerna och klienten.
Vilka åtgärder bör vidtas och vems behov blir då tillfredsställda? (Jenner, 1995)

Yrkesutövaren inom sociala arbeten befinner sig ofta i en maktposition i förhållande till de
klienter denne möter, detta för att klienterna befinner sig i en utsatt livssituation. På så sätt är
yrkesutövarens handlande i många fall av stor betydelse för klienten. Detta kan utsätta
yrkesutövaren för etiska dilemman och hos t ex en socionom måste denne sätta sig in i sin
personliga moral och agera efter ”god etik” (Ronnby, 1993). Detta märks även i relationen
mellan en socialarbetare och dess klient, där socialarbetaren är den som väljer om klienten ska
få hjälp eller inte. Även om klienten har en klar bild av sin livssituation är det socialarbetaren
som besitter tolkningsmakten, och kan dessutom sätta in åtgärder som klienten anser sig inte
behöva (Jenner, 1995). Enligt Jenner kan en person i sådan maktposition behöva balansera
makten med ”snällhet”.

”En snäll person kan vara autonom och stå upp för sig själv, samtidigt som han är
godhjärtad och intresserad av andra, intresserad av att hjälpa och med andras
bästa för ögonen.”(Jenner, 1995 s.19)

Det finns en konflikt i att vara medmänniska och myndighetsperson. Enligt de personer som
Jenner intervjuar existerar konflikten och det kan vara svårt att finna en balans mellan dessa två
”personligheter”.

I en av intervjuerna som Jenner (1995) beskriver i sin avhandling finns en risk att för mycket
ansvar läggs på klienten. I intervjun fortsätter personen att beskriva hur denne kan känna sig
klämd mellan politiska beslut och den lågkonjunktur som råder vid tillfället. Det är svårt att
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kräva att en person skaffar ett arbete när bristen på jobb är stor. På Jobbtorgs hemsida går att
läsa:

”Tillsammans med personal på Jobbtorget gör du en plan för hur du ska kunna få
ett jobb eller hitta studier som passar dig - en jobbplan. Den första jobbplanen ska
vara klar inom fem dagar. Du måste följa jobbplanen, som ni gjort upp
tillsammans.”9

Ansvaret ligger således kvar hos aspiranten. Studie- och yrkesvägledarna på Jobbtorg beskriver
studie- och yrkesvägledning som en process där de ”hjälper individer att välja utbildning, yrke
eller karriär samt att bidra till en bättre livsplanering.” Studie- och yrkesvägledarna ska fungera
som aspirantens ombud (Arbetsbeskrivning, 2008, bilaga 1). I arbete med människor gäller det
att hitta en balans mellan att arbeta engagerat och tolerant. I detta fall innebär ett engagemang
att yrkesutövaren lyssnar och tar hänsyn till klientens egna viljor och tankar, samtidigt som
yrkesutövaren hjälper klienten att uppnå dess önskningar. En tolerant yrkesutövare lyssnar till
klientens önskan, men lägger desto mer ansvar på klienten själv. Enligt Jenner finns en risk att
tolerans utan engagemang leder till likgiltighet hos yrkesutövaren. Medan engagemang utan
tolerans leder till att yrkesutövaren istället blir en ”fixare”, en person som tar över helt och
hållet och ordnar allting för klienten, utan att ta hänsyn till klientens egna önskningar. En balans
mellan tolerans och engagemang är grundläggande för all form av socialt arbete (Jenner, 1995).

I socialt arbete bör de yrkesverksamma vara medvetna om att etiska dilemman uppstår frekvent
och för denna skull inte negligera dessa. Att arbeta fram strategier för hur dilemman ska
hanteras och om möjligt lösas är därför av stor vikt. Dilemman kan röra sig om konflikter
mellan de olika nivåerna i organisationen, men också mellan klientens behov kontra lojaliteten
till kollegor (Gren. 1996).

Att inta en etisk medvetenhet handlar om att se etiska dilemman som oundvikliga och beakta
dem samt tydliggöra, och alternativt lösa dem. Det finns dock inget facit för denna typ av
dilemman. En bra utgångspunkt är att lyfta fram och tydliggöra de olika lojaliteter den
yrkesverksamme har att ta hänsyn till, utifrån detta bör den yrkesverksamme klargöra för sig
själv vilken som är den primära lojaliteten för just denne. Kraften i den etiska medvetenheten är
att den yrkesverksamme kan göra medvetna val och agera professionellt trots att denne inte
alltid kan handla utifrån klientens behov. Detta visar på det sociala arbetets utmaningar då
klienten och dess behov ska vara i centrum, men det är inte alltid samhället/organisationen ger
utrymme för ett sådant förhållningssätt (Gren. 1996).

                                                     
9 http://www.stockholm.se/Arbete/Jobbtorg-Stockholm/Sa-har-gar-det-till-pa-Jobbtorg-Stockholm-

/(2009-05-05)
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2.3 Studie- och yrkesvägledningssamtalet

Ett krav studie- och yrkesvägledaren ska ha på sig själv i det professionella samtalet, är att vara
medveten om vad hon/han gör under samtalets gång för att i efterhand kunna reflektera över sitt
eget agerande. På så sätt kan studie- och yrkesvägledaren arbeta reflekterande över sitt
yrkesutövande och förhållningssätt. Detta för att utvecklas som professionell samtalare. Den
samtalsmodell Hägg och Kouppa (2007) presenterar i boken Professionell vägledning – med
samtal som redskap omfattar tre faser.

Under fas ett bör situationen ur klientens perspektiv klargöras och kartläggas genom att studie-
och yrkesvägledaren lyssnar aktivt och ställer öppna frågor så som, Hur tänkte du då? Vad
menar du med det? Klienten bör också bli uppmuntrad att berätta mer. Syftet är att med hjälp av
dessa frågor och uppmuntran att berätta mer ge studie- och yrkesvägledaren en möjlighet att se
på situationen genom klientens ögon. Studie- och yrkesvägledaren bör anpassa språk och tempo
efter klienten och omformulera vad denne sagt för att klargöra att inga missuppfattningar skett,
och för att visa klienten att denne verkligen är lyssnad på. För att studie- och yrkesvägledaren
ska undvika att göra antaganden vad beträffar klientens situation, bör denne inta en icke-
vetande position (Berg & De Jong. 2003). Studie- och yrkesvägledaren bör bekräfta klientens
uppfattning genom att lyssna, fråga och markera speciella ord klienten använder. Det kan för
den erfarne studie- och yrkesvägledaren vara lockande att anta problemets betydelse, men
arbetar då denne med fler frågor kan klienten delge mer viktig information (Berg & De Jong.
2003).

Fas två handlar om att vidga klientens perspektiv, att få denne att se möjligheter och
begränsningar. Denna fas kräver kunskap om bland annat människor och samhället ur både
köns- och klassperspektiv av studie- och yrkesvägledaren. Studie- och yrkesvägledaren bör
också aktivera och engagera klienten att påverka sin situation och se sina möjligheter. Fas två
avslutas med att klienten tillsammans med studie- och yrkesvägledaren sätter upp realistiska och
konkreta mål för att i fas tre kunna arbeta fram en strategi för det fortsatta arbetet (Hägg &
Kouppa. 2007).

I fas tre arbetar studie- och yrkesvägledaren med att uppmuntra klienten att ta ansvar och vara
kreativ för att komma fram till en egen handlingsplan. Det är av största vikt att klienten äger sin
egen handlingsplan, med detta menas att studie- och yrkesvägledaren inte har tvingat på klienten
några mål eller handlingsplaner (Hägg & Kouppa. 2007). I boken Etik i socialt arbete beskriver
författaren vikten av att klienten själv kommer fram till en handlingsplan, hon menar att om
socialarbetaren forcerar fram beslutet på grund av organisatoriska/politiska mål/riktlinjer
kommer klienten inte att fullfölja handlingsplanen framgångsrikt Detta för att klienten handlar
utifrån viljan att göra gott och kanske till och med tillfredsställa den yrkesverksammes behov
framför klientens egna (Gren. 1996).

  

Det är viktigt att se på denna trefasmetod som en flexibel sådan, då den aktuella situationen
påverkar samtalets uppbyggnad (Hägg & Kouppa. 2007). I boken Uppskattande samtalskonst
beskriver författarna en samtalsmetod och ett förhållningssätt baserat på uppfattningen att ”Den
som äger problemet äger oftast lösningen”(Bergman & Blomqvist, 2004. s.20). Om studie- och
yrkesvägledaren ställer frågor som ger klienten tillfälle att fundera kring olika alternativ, och
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utgår ifrån att klienten själv har svaren inom sig samt att klienten själv är expert på sitt liv kan
studie- och yrkesvägledaren inta rollen som expert på att ställa frågor och föra samtalet vidare.
Tillsammans kan då klient och studie- och yrkesvägledare tydliggöra lösningar och klientens
resurser.

Bergman & Blomqvist (2004) tar också upp vikten av att studie- och yrkesvägledaren använder
sig av så kallade sammanhangsmarkeringar där denne förklarar för klienten i början av samtalet
vad syftet med samtalet är och vad det kan komma att innehålla samt samtalets tidsramar. Detta
hjälper både studie- och yrkesvägledaren och klienten att sätta gränser om vad man inte ska
prata om i det specifika samtalet.

Då det är studie- och yrkesvägledarens uppgift att få klienten att känna sig trygg i
samtalssituationen är det en fördel att studie- och yrkesvägledaren förklarar för klienten om vad
klienten kan prata om i samtalet och vilken hjälp denne kan få och inte få av studie- och
yrkesvägledaren (Hägg & Kouppa. 2007). Hägg & Kouppa betonar också vikten av att
informera klienten om tidsramen för samtalet så att inte klienten sparar det viktigaste till sist.    

Samtalet kan ske utifrån olika förutsättningar. I början av samtal som bedrivs under viss grad av
tvång kan klienten vara misstänksam och defensiv, det är då viktigt att man lyssnar och
respekterar deras åsikter. Detta för att tydliggöra att studie- och yrkesvägledaren verkligen
lyssnar, annars kommer klienten inte att känna förtroende och öppna upp sig för denne. Klienter
som är under tvång kan uppleva en maktlöshet inför systemet och kan därför behöva känna
hopp och tilltro för att klara av att gå vidare(Berg & De Jong. 2003).

Ett stort tema inom socialt arbete är Empowerment. Med detta menas att individer skall främjas
att aktivt delta i samhällslivet. Genom Empowerment (den svenska motsvarigheten
mobilisering) kan man hjälpa människor att se sina egenskaper och förändra ett negativt
handlande. Inom temat mobilisering finns teman som medvetandegöra och frigörelse
(Blennberger. 2005). Med hjälp av Empowerment och undantagsfrågor kan studie- och
yrkesvägledaren arbeta fram samtalsmetoder för att stärka dessa individer.

I det studie- och yrkesvägledande samtalet kan man använda sig av undantagsfrågor (leta efter
undantag) och på så sätt belyser man klientens tidigare framgångar, att det faktiskt händer en del
bra saker i dennes liv och klienten kan bli mer hoppfull om sin framtid. Vid undantagsfrågor
kan man också tydliggöra klientens styrkor då man låter klienten beskriva hur denne
möjliggjorde undantaget och därefter återberätta beskrivningen med en omformulering och
samtidigt berömma klienten för en upptäckt styrka (Berg & De Jong. 2003).

Studie- och yrkesvägledarna på Jobbtorg har tydliga etiska riktlinjer som säger att denne bör ge
relevant tydlig och objektiv information och bidra till individers fria val av arbete och/eller
studier (Arbetsbeskrivning, 2008, bilaga 1). Genom att ge efterfrågad och icke efterfrågad
information kan detta ske. Gunnel Lindh (2007) beskriver i Samtalet i studie- och
yrkesvägledningsprocessen att efterfrågad information är den information den sökande
uttryckligen vill ta del av. När sedan studie- och yrkesvägledaren informerar om saker den
sökande inte bett om, är det icke efterfrågad information. Denna information är på så sätt inte
mindre viktigt utan kan snarare vara av stor vikt. Detta för att man inte ber om information om
något man inte vet något om. Kraven på hur informationen bör hanteras av studie- och
yrkesvägledarna kan vara motsägelsefull på grund av rådande yttre omständigheter, som till
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exempel målet för verksamheten studie- och yrkesvägledaren arbetar i (Lindh 2007). Vidare
menar hon att studie- och yrkesvägledarna utifrån de sökandes frågor prioriterar informationen
om tänkbara utbildningsalternativ. Att ge den sökande ny och nödvändig information eller att
uppmuntra denne till att införskaffa information är självklart, men det handlar till lika stor del
om att utvärdera den information som finns samt att bearbeta känslomässiga reaktioner
kopplade till informationen. På så sätt blir den sökandes individuella upplevelse i fokus (Lindh
2007). Den icke efterfrågade informationen kan fungera som perspektivvidgande, det vill säga
den sökande får ny information som bidrar till att väcka ett intresse hos den sökande och skapa
nya funderingar (Lindh 2007). Att som studie- och yrkesvägledare arbeta med tydlig relevant
och objektiv information beskrivs som ett dilemma för studie- och yrkesvägledarna i Gunnel
Lindhs avhandling, då de upplever att de vill både tillfredställa de sökandes behov av
efterfrågad information samtidigt som de vill arbeta perspektivvidgande med den icke
efterfrågade informationen. Studie- och yrkesvägledaren bör vara medveten om denna svårighet
med att bibehålla objektiviteten i det ”goda” samtalet. Det kan vara problematiskt att som
studie- och yrkesvägledare både tillgodose den sökandes behov samt samhällets behov då de
ofta inte överrensstämmer (Lindh 2007).

3. Metod

3.1 Undersökningsstrategi
Avsikten med undersökningen var att se på ett fenomen utifrån studie- och yrkesvägledarnas
perspektiv. Därför valdes en kvalitativ forskningsmetod med intervjuer som verktyg. Genom
intervjuer är det lättare att komma åt studie- och yrkesvägledarnas värderingar och känslor
angående de etiska dilemman som kan uppstå i deras arbete (May, 2001). En kvalitativ metod är
att föredra där fokus ligger på att undersöka personliga erfarenheter och dilemman, istället för
organisatoriska problem (Marshall & Rossman, 2006)

Undersökning utgår ifrån ett icke-vetande förhållningssätt, där meningen med intervjun är att
upptäcka ett samband mellan individer som delar liknande arbetsförhållanden (Marshall &
Rossman, 2006). Undersökningen bygger på att förstå fenomen utifrån deltagarnas perspektiv.
På så sätt kunde studie- och yrkesvägledarnas personliga erfarenheter och tankar kring de etiska
riktlinjerna och yrkesetiska dilemman undersökas för att sedan mätas mot författarnas erfarenhet
ifrån praktiken och dess förförståelse.

Studie- och yrkesvägledarna på Jobbtorg beskriver i undersökningen hur de arbetar kring de
etiska riktlinjerna och dess dilemman vid intervju tillfället. Detta betyder att studie- och
yrkesvägledarna beskrivning var gällande under just denna tid och kan komma att förändras på
sikt (Ruane, 2006).
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3.2 Metoder och tekniker
Inför den kvalitativa undersökningen utformades en intervjumall utifrån forskningsfrågorna, se
bilaga 2. Intervjufrågorna skapades som en mall för att ge utrymme för följdfrågor.
Intervjufrågorna delades in i grupperingar för att tydliggöra kopplingen till forskningsfrågorna.
De tre första frågorna skapades för att ge mer information inför bakgrunden till undersökningen.
Resterande frågor förväntades ge svar på de två forskningsfrågor som ställts i undersökningen.
Uppdelningen av vilka intervjufrågor som svarar på vilka forskningsfrågor redovisas i bilaga 2.

Under intervjuernas gång har arbetsuppgifterna delats upp, där den ena intervjuaren har ställt
frågor, medan den andre har tagit anteckningar samt observerat kroppsspråket hos
intervjupersonen.

3.3 Genomförandesteg

Författarna har tidigare genomfört praktik på Jobbtorg, därför kontaktades tidigare handledare.
Genom kontakten fick författarna tillgång till en telefonlista med alla studie- och yrkesvägledare
på Jobbtorg Stockholm. Fem stycken studie- och yrkesvägledare valdes slumpmässigt ut från
listan och kontaktades via telefon. Vid telefonkontakten förklarades syftet med undersökningen
och att vikten av varför just dessa personer skulle vara med i undersökningen. Samtliga tackade
ja och avtal om intervjutider bokades in under vecka 16 och 17. Därefter skickades ett
missivbrev ut till intervjupersonerna via e-post, se bilaga 3, där närmare beskrivning av
undersökningen, de forskningsetiska principerna, samt bakgrund och kontaktuppgifter till
författarna inkluderades. En av studie- och yrkesvägledarna bad även om att få tillgång till
intervjumallen innan intervjun (vägledare C), vilken skickades ut via e-post till denne. En
intervju genomfördes under vecka 16 (vägledare D), medan resterande fyra skedde under vecka
17.

Med intervjun färskt i minne transkriberades intervjun dagen efter, detta för att inte glömma
bort eventuella observationer vad beträffar kroppsspråk, samt skapa mer tid till analysen av det
empiriska materialet.

3.4 Urvalsförfarande och urvalsgrupp
Jobbtorg bedrivs på sju kontor runtom om i Stockholms kommun, där sammanlagt 12 studie-
och yrkesvägledare arbetar. På grund av tidsbrist och att undersökningen inte var ämnad att vara
mer än en kortare undersökning valde författarna att begränsa antalet intervjuer till fem. Genom
den tidigare nämnda telefonlistan över samtliga studie- och yrkesvägledare på Jobbtorg
Stockholm kontaktades fem studie- och yrkesvägledare, slumpmässigt, för intervjuförfrågan. De
fem tillfrågade studie- och yrkesvägledare valde att delta i undersökningen. De tillfrågade
intervjupersonernas kön och ålder togs inte i beaktning i urvalet, då författarna ansåg att detta
saknade betydelse för resultatet i undersökningen.
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Samtliga studie- och yrkesvägledare i undersökningen är examinerade från Studie- och
yrkesvägledarprogrammet. Tre utav sju Jobbtorgskontor är representerade i undersökningen.

3.5 Datainsamling
Intervjuerna skedde på studie- och yrkesvägledarnas arbetsplatser. En av författarna agerade
intervjuare och ställde frågor utifrån intervjumallen (bilaga 2), medan den andra författaren tog
anteckningar för att förebygga missförstånd och om inspelningsapparaturen skulle sluta fungera.
Samma författare observerade även intervjupersonens kroppsspråk. Denne författare hade även
möjlighet att ställa kompletterade intervjufrågor. Intervjuerna tog mellan 30 och 50 minuter,
samtliga spelades in med hjälp av två mp3 -spelare. Efter avslutad intervju transkriberades det
inspelade materialet av författaren som fört anteckningar under intervjuns gång. Under de fem
intervjuerna alternerade författarna arbetet som intervjuare och antecknare/observatör.

3.6 Tillförlitligheten i det empiriska materialet
Inom forskning finns det två begrepp som förklarar tillförlitligheten i undersökningens resultat.
Det ena är validiteten, vilket besvarar om frågorna som ställs är relevanta för undersökningen.
Det andra är reliabiliteten som säkerställer att den information som samlas in är pålitlig (Holme
& Solvang, 2006).

Genom att utgå ifrån en intervjumall med öppna frågor anser författarna att intervjupersonerna
hade möjlighet att svara utifrån deras subjektiva upplevelse. Intervju med öppna frågor som
tillvägagångssätt leder till att intervjupersonen styrs på minsta möjliga sätt. Deltagaren kunde
med egna ord beskriva sin situation och känslor, vilket förstärkte tillförlitligheten (Holme &
Solvang, 2006). Genom att begränsa sig till en urvalsgrupp som endast bestod utav 12 personer,
varav fem deltog i själva undersökningen anser författarna att reliabiliteten i undersökningen är
hög. Författarna är medvetna om att intervjupersonerna kan ha valt att svara vad de tror att det
förväntas av dem eller utifrån en önskvärd situation (May, 2001).

För att öka validiteten i det insamlade empiriska materialet skapades intervjumallen utifrån
undersökningens två forskningsfrågor. Varje specifik intervjufråga knöts an till en eller flera av
de två forskningsfrågorna, både för att öka validiteten och för att underlätta arbetet i
resultatsammanställningen av det empiriska materialet.

3.7 Etiska ställningstagande
Individskyddskravet delas upp i fyra allmänna krav: Informationskravet, Samtyckeskravet,
Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet (HSFR, 1999).

Genom att ha informerat studie- och yrkesvägledarna i ett missivbrev om den planerade
undersökningen och syftet med uppsatsen anser författarna att informationskravet tagits i
beaktning. I missivbrevet och vid intervjuerna meddelades att deras medverkan var helt frivillig
och att intervjupersonerna hade möjlighet att avbryta sin medverkan när helst de kände. Detta
var extra viktigt, då det var av vikt att belysa studie- och yrkesvägledarnas egna uppfattningar,
värderingar och känslor. Författarna såg ingen risk att ett beroendeförhållande skulle uppstå
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mellan de själva och intervjupersonerna, då undersökningen utgick ifrån studie- och
yrkesvägledarens verksamhet och inte organisationen i stort.

Intervjupersonerna upplystes även om att resultat endast användes i forskningssyfte och skulle
endast offentliggöras i den kommande uppsatsen. Intentionen har under uppsatsarbetet varit att
intervjupersonerna ska vara anonyma, vilket deltagarna blev upplysta om både i missivbrevet
och inför intervjuerna. Då urvalsgruppen var en begränsad grupp, med få valbara deltagare, har
total anonymitet inte varit möjlig. Undersökningsdeltagarna har på plats vid intervjuerna blivit
informerade om situationen och gett sitt medgivande.

Undersökningsdeltagarnas kön, ålder, kulturella bakgrund eller vilket Jobbtorgskontor de
arbetar på har utelämnats i uppsatsen. Detta för att stärka deras anonymitet. Samtliga deltagare
blev informerade om att det empiriska materialet endast nyttjats i skapandet av uppsatsen och
har endast varit tillgängligt för författarna, dess handledare, opponenter samt examinator.

3.8 Bearbetning av resultatdata
Transkribering skedde strax efter varje enskild intervju. Transkriberingen genomfördes av den
författare som agerade observerare och tog anteckningar under intervjun. Då det var ett ojämnt
antal intervjuer, delades en av intervjuerna upp mellan författarna, detta gäller intervju med
Vägledare B. Efter detta skapades ett färgschema utifrån forskningsfrågorna och avgränsningen.
Därefter analyserades det empiriska materialet och matchades mot färgschemat.

I resultatredovisningen skapades rubriker utifrån forskningsfrågorna samt intervjufrågorna.

4. Resultat

4.1 Resultatredovisning
Resultatet redovisas utifrån forskningsfrågorna. Eftersom varje intervjufråga (Bilaga 2) tidigare
grupperats så att de svarar på forskningsfrågorna, redovisas dessa som underrubriker till
forskningsfrågorna. För att förenkla för läsaren redovisas intervjufråga 7 och 8 under samma
rubrik. Detta gäller även intervjufråga 9 och 10. De tre första intervjufrågorna var från början
tänkta som rena bakgrundsfrågor, men då det innefattar intressanta svar för själva
undersökningen redovisas även dessa. Intervjupersonerna refereras till som vägledare A, B, C,
D och E.

Alla studie- och yrkesvägledare i undersökningen har genomgått studie- och
yrkesvägledarutbildning.
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4.2 Vilka etiska dilemman, utifrån de etiska
riktlinjerna, kan tänkas uppstå i studie- och
yrkesvägledarens arbete på Jobbtorg?

4.2.1 Hur upplevs studie- och yrkesvägledningssamtalen på
Jobbtorg?

Det finns ingen direkt generell upplevelse av studie- och yrkesvägledningssamtalen. Alla
vägledare talar dock om att det är en skillnad mellan att arbeta på Jobbtorg och i skolmiljö som
till exempel komvux eller gymnasium.

Vägledare A upplever samtalen i stort som positiva, men påpekar att sitt engagemang ibland
kan bli för stort. Detta är något vägledaren försöker att tänka på, och inte göra aspiranterna till
sina projekt. Då vägledaren vet att det är många på Jobbtorg som saknar självförtroende arbetar
denne coachande och drivande i samtalet och försöker lyfta aspiranterna.

Vägledare B upplever att den svåra delen är samtalen om studiemedel.

”[…] oftast säger de ganska tidigt om det här med studiemedel, att de inte kan ta
lån, man kollar av hur det ser ut i familjen, går båda på partnerna här, så kan ju
inte en ta lån och en studera, för då blir dom utan försörjningsstöd båda två eller
hela familjen.” Vägledare B.

Det vägledaren också möter är personer som har en högre utbildning men de har svårt att
använda den i Sverige eller att aspiranterna inte vill eller kan ta studielån. Vägledaren tycker att
det är tråkigt att det finns så mycket hinder i samtalen. Vägledaren upplever i dessa fall att
vägledningssamtalen om studier stannar upp. I stort känner vägledaren att samtalen på Jobbtorg
inte är lika positiva som på vuxenutbildning eller gymnasium, vägledaren beskriver känslan av
att vilja ge aspiranterna mer möjligheter än vad som finns.

Vägledare C har olika uppfattningar om samtalen, vilket ofta beror på vilken erfarenhet
aspiranten haft av studie- och yrkesvägledare sedan tidigare. Vägledaren menar att det finns de
som till och med har svårt att gå innanför dörren till vägledarens kontor. Det finns även
aspiranter som haft tidigare väldigt bra erfarenheter från studie- och yrkesvägledare och
kommer till vägledaren för de vet vad denne kan hjälpa till med. Dock upplever hon att det finns
en viss osäkerhet hos de flesta aspiranter om vad de till exempel får fråga om.

Vägledare D upplever mötet med aspiranterna som den roligaste delen i arbetet, detta för att
vägledaren är nyfiken på hur aspiranten ser på sin framtid. Samtidigt belyser vägledaren om
problematiken med personer som har svårt med svenska språket. Det kan vara svårt att ställa
öppna frågor och i arbete med tolk är det svårt att veta vilka nyanser av samtalet som går fram.
Vägledaren arbetar mycket med aktivt lyssnande med språksvaga personer. Det är viktigt att få
aspiranten att känna sig avslappnad och på så sätt kommer språket mer och mer. Vägledaren
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understryker att vid samtal där det gäller ren information så finns det en fördel att använda tolk,
så att aspiranten förstår informationen rätt.

Vägledare E upplever att denne får chansen att arbeta mer med livsvägledning än ordinarie
studie- och yrkesvägledning, vilket vägledaren finner positivt.

4.2.2 Hur skiljer sig känslan från början av ett samtal mot slutet?

Vägledare A brukar inleda samtalen med att presentera sig och berätta vad aspiranten kan få
hjälp med av vägledaren. Samtalet börjar med att bryta mark och ta reda på mer om aspiranten. I
slutet av samtalet känns det positivt. Vägledaren frågar om aspiranten är nöjd med samtalet och
då säger aspiranten alltid, ” ja, det här kändes jättebra”(Vägledare A). Vägledaren kan dock
fundera om aspiranterna säger så för att vara artiga och trevliga. Men vägledaren menar att
studie- och yrkesvägledarna på Jobbtorg har en annorlunda roll:

”Ja om man är coach till exempel, dom är ju ändå, alltså men dom träffar ju deras
socialsekreterare ganska, inte mycket, men man gör ju det och då är det väldigt, då
är det ju oftast mer hårt på nått sätt eller mer styrande. Det är ju pengar då.”
Vägledare A.

Vägledare B anser att känslan i samtalen svänger mycket. Ibland kan aspiranterna vara positiva
i början av samtalet för att sedan bli ganska nedstämda när de förstår begränsningarna i
försörjningsstödssystemet. Mycket av hur känslan i samtalet blir är avhängigt på huruvida
aspiranten är positivt inställd till studielån eller inte. Det är många som lämnar samtalet med
nya perspektiv och ser nya möjligheter och då är det en mer positiv känsla i slutet av samtalet.

”Så på det viset är det ju, ja. Ett tyngre jobb som studievägledare här.” Vägledare
B.

Vägledare C tar upp problematiken med att en ”kort fråga” inte alltid är så liten som aspiranten
tänkt sig och leder till att ett nytt samtal behöver bokas in. Vägledaren upplever också att
samtalen kan variera ganska mycket. Det finns både samtal som avslutas med en positiv känsla
och de där aspiranten verkar mer förvirrad än tidigare. Speciellt i de fall där det handlar om att
en handläggare på socialtjänsten bestämmer om en viss åtgärd ska avslås eller beviljas pengar.

Vägledare D beskriver aspiranterna som något spända och osäkra på vad de får diskutera i ett
studie- och yrkesvägledningssamtal. Mot slutet av samtalet upplever dock vägledaren att
aspiranten går därifrån med en positiv känsla. Det är sällan någon går ifrån samtalen
förbannade, upprörda eller ledsna.

Vägledare E känner att det ändras från början av ett samtal till slutet. Oftast har vägledaren och
aspiranten lärt känna varandra under samtalets gång och på så sätt har vägledaren byggt upp ett
förtroende hos aspiranten.
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4.2.3 Hur hanteras information om aspiranterna från coacherna?

Vägledare A får oftast ingen information alls vilket denne tycker är bra. Ibland kan coacherna
säga till vägledaren att träffa en viss aspirant för att se vad vägledaren och aspiranten kommer
fram till. Vägledaren frågar alltid aspiranten om vilken coach denna har, detta för att klargöra
för aspiranten att vägledaren diskuterar med coachen vad som sagts i vägledningssamtalen.
Detta har ingen av aspiranterna har ifrågasatt.

Vägledare B får ofta information av coacherna om aspiranternas tidigare utbildningar eller
yrken. Detta gör att vägledaren blir ganska inställd på vad samtalet med aspiranten ska innehålla
och kan också förbereda sig inför samtalet vilket vägledaren upplever som positivt. Vägledaren
säger också att det finns många aspiranter som inte alls vill arbeta inom det tidigare yrket eller
det aspiranten är utbildad till, på så sätt kan vägledaren inte bara ta för givet att den information
som kommer från coacherna är den absolut riktiga men det är ett bra hjälpmedel.

Vägledare C får väldigt lite information av coacherna om aspiranterna. Oftast är det
information som gäller deras bakgrund eller tidigare utbildning. Ofta har vägledaren redan
träffat många av sina aspiranter innan i grupper och bokar då in samtal själv.

Vägledare D tar visserligen åt sig informationen från coacherna, men intar en ovetande roll
inför aspiranten och använder oftast ingen av den information som tilldelats innan samtalet med
aspiranten. Vägledaren är medveten om att aspiranten kan uttrycka olika saker till coachen och
vägledaren.

”D – [..] ibland så finns det coacher… det är väldigt olika, en del coacher vill gärna
berätta till och med vad dom ska utbilda sig till.” Vägledare D

Vägledaren anser dock att detta är ”gulligt” och att coachen gör detta för att de är måna om
aspiranterna. Denne kan tycka att det är intressant att se hur aspiranten ger olika information till
coachen respektive vägledaren. Vägledaren tar också upp en integritetsaspekt. Då denne menar
att både vägledare och coacher ska vara medvetna om vad de diskuterar om aspiranten när
denna inte är närvarande. Att inte lägga in personliga värderingar kring aspiranten i deras
loggsystem över aspiranterna.

Vägledare E får olika mycket information från coacherna, vilket även kan innehålla värderingar
om aspiranten.

”E - De e lite olika, av en del får jag ganska mycke o dom vill gärna berätta va man
ska göra med dom….” Vägledare E

Dock anser vägledaren att coacherna har tillit till vägledarnas kompetens att avgöra vilken
information som är viktig och inte. På frågan om vägledaren använder sig av informationen
svarar denne att det beror på vilken sorts information det är. I de fall där det handlar om
aspirantens hälsa så har vägledaren detta i baktanken, men meddelar alltid aspiranten själv var
vägledaren fått informationen ifrån.
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4.2.4 De etiska dilemman som vägledarna beskriver att de upplever
på Jobbtorg.

Vägledare A upplever ekonomin som ett dilemma då aspirantens behov inte blir tillfredställda
på grund av ekonomiska begränsningar i försörjningsstödet. Vägledaren säger också att det kan
handla om okunskap hos försörjningsstödshandläggarna om hur till exempel SFI är uppbyggt.
Ett annat dilemma vägledaren beskriver är det professionella förhållningssättet då vägledaren
ofta blivit för engagerad i aspiranterna, och att aspiranterna ibland ber vägledaren att inte berätta
vidare saker som aspiranterna berättar i förtroende för vägledaren.

Vägledare B tycker att den finns en svårighet/dilemma i vad man ska informera aspiranten om
utan att kränka denne då det gäller till exempel en krock med vad aspiranten berättar att denne
vill göra och å andra sidan vilka möjligheter denne har utifrån arbetslivets värderingar. En
situation som vägledaren beskriver är aspiranter som inte riktigt sköter sin personliga hygien.
Vägledaren menar att det är svårt att veta hur denne ska förklara för aspiranten att det är viktigt
att se ren och fräsch ut när man går på anställningsintervju.

”De e ju en etisk fråga vad ska man säga vad ska man inte säga det där har jag
svårt. Jag kan ju se aspirantens möjligheter men jag är inte säker på om aspiranten
går på en intervju om nån vill anställa aspiranten.” Vägledare B.

Vägledaren har också stött på kollegor som försökt att övertyga vägledaren om att lura systemet
för att få in en aspirant på en utbildning. Detta är något vägledaren tar stark motstånd till och
inte vill ha någon del i. Vägledaren tänker inte på det politiska uppdraget vilket denne är mycket
glad över men säger att det är nog på grund av studie- och yrkesvägledarrollen, en roll som
vägledaren beskriver handlar om att främja utbildning och sedan jobb. Vägledaren tror att
Jobbtorgens övriga personal coacher och matchare är mer bundna till uppdraget.

Vägledare C upplever att det kan uppstå problem mellan vägledare och coacher i vilken som
ska ta hand om studieinformation, samt yrkesinformation. Som det ser ut just nu är vägledarna
inriktade på att arbeta med studieinformation, medan vägledaren anser att dennes kunskaper inte
kommer till sina fulla rätt. Vägledaren lyfter även dilemmat i att kunna bedriva individcentrerad
vägledning och stå fri från särintressen, då de arbetar nära socialtjänsten och dess ekonomiska
riktlinjer. Även i arbetet med sina kollegor kan vägledaren känna att denne är tvungen att lägga
sig och att det inte är någon ide att ta upp vissa tankar eller idéer. Vägledaren beskriver känslan
av att coacherna har lättare att ”gilla läget” och släppa individfokus än vad vägledaren har.
Vägledaren menar att denne har ett långsiktligt perspektiv på aspiranternas planering då
coacherna kan ha ett mer kortsiktigt perspektiv.

”Men visst, jag kan känna mig som försvarsadvokat ibland, det gör jag.” Vägledare
C.

Vägledare D lyfter återigen de särintressen som kan uppstå mellan vägledare och
utbildningsanordnare eller vägledare och andra kollegor på Jobbtorg. Vägledaren berättar om
när denne blev uppringd av en utbildningsanordnare som ville fråga om vägledarens åsikter vad
beträffar uppstartandet av en ny yrkesorienterande kurs. Efter att vägledaren gett sina
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synpunkter, frågade utbildningsanordnaren när vägledaren kunde samla ihop tillräckligt många
aspiranter för att fylla en klass. Vägledaren ser detta som ett konkret etiskt dilemma.

Ett annat etiskt dilemma vägledare D lyfter är aspiranter som frågar om vilken skola som är bäst
eller vilken skola de ska välja.

Vägledare E får också ofta frågan om vilken skola som är bäst, eller vilken som leder till
arbete.

”[…] då jobbar man ju såhär då amen hur tänker du? Vad e bra skola för dej? O
hur kan du ta reda på de? Kan du gå dit på öppet hus […]” Vägledare E.

Vägledaren vill inte heller gärna dela ut endast en högskolas utbildningskatalog, för då måste
denne även dela ut alla andra kataloger från andra skolor. Vilket blir ohållbart i längden. Då är
det bättre att använda sig av internet menar vägledaren. Vägledaren lyfter även dilemmat med
vilken information som ska spridas vidare till aspirantens coach.

4.3 Hur arbetar studie- och yrkesvägledare på
Jobbtorg med att efterfölja de etiska
riktlinjerna?

4.3.1 Hur gick tankegångarna kring inskrivandet av de etiska
riktlinjerna i arbetsbeskrivningen?

Vägledare A kommer inte exakt ihåg hur tankegångarna gick, det kom upp på ett möte som alla
Jobbtorgs studie- och yrkesvägledare medverkade i. Där diskuterade de tillsammans vikten av
de etiska riktlinjerna. Vägledaren ser de etiska riktlinjerna som ett bra redskap utan någon
detaljstyrning. Det är en slags vilja att jobba så menar vägledaren.

Vägledare B säger att de är viktigt för dem att tydliggöra vägledarnas tanke bakom deras
arbetssätt för cheferna. Att visa på att studie- och yrkesvägledare har etiska riktlinjer som de ska
jobba efter och att det är viktigt att ta med dem i alla lägen. Alla studie- och yrkesvägledare på
Jobbtorg var överrens om att skriva in de etiska riktlinjerna i arbetsbeskrivningen. Vägledaren
tror att studie- och yrkesvägledarna ser vikten av att ha de etiska riktlinjerna i
arbetsbeskrivningen tack vare den utbildning de alla har gått.

Vägledare C anser att de etiska riktlinjerna ligger i ryggmärgen på alla vägledare. Vägledaren
såg även ett behov av att påvisa de etiska riktlinjerna i arbetsbeskrivningen.

”[..]det har nästan varit en självklarhet, för oss att sätta in det eftersom vi är så
styrda av en massa andra riktlinjer. Och att det ligger i linje med vår profession. Att
värna om vår profession i den här verksamheten. Och då är det verktyget vi har, det
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är ett dokument med riktlinjer som är klara och tydliga som vi kan hålla oss efter
och som vi är vana att hålla oss efter.” Vägledare C.

Vägledaren anser att det är ett sätt att förtydliga deras yrkesroll för organisationen och dess
samarbetspartners.

Vägledare D Vägledaren beskriver behovet av att ha med etiska riktlinjerna i vägledarnas
verksamhetsplan:

”De e ju utgångspunkten för allt vårt arbete allt som en studie- och yrkesvägledare
gör i vilken organisation man än är o verkar i så e det utgångspunkten.” Vägledare
D.

Vägledaren förklarar även vikten av att konkretisera sitt förhållningssätt för övrig personal på
Jobbtorg, då det var många på vägledarens arbetsplats som aldrig tidigare arbetat med studie-
och yrkesvägledare.

Vägledare E minns det som att diskussioner fördes kring att deras yrkesgrupp och profession
hade en annorlunda ställning på Jobbtorg, jämfört med andra kollegor. Det var därför viktigt att
införa de etiska riktlinjerna för att kunna påvisa för kollegor och chefer hur en studie- och
yrkesvägledare arbetade.

4.3.2 Vilken sorts studie- och yrkesinformation använder sig
vägledarna av i samtalen?

Vägledare A passar sig för att överinformera, speciellt om samtalet sker med tolk.

”..jag passar mig för att överinformera[…]man får börja på rätt nivå[…]alltså man
måste ju anpassa informationen. ”Vägledare A

Att motivera aspiranten i sin situation, konkretisera för- och nackdelar med studier och
diskutera hinder och möjligheter är vägledarens metod i samtalet. Vägledaren anser att man som
studie- och yrkesvägledare alltid bör ha i bakhuvudet att man måste kolla upp informationen
och aldrig luta sig tillbaka och tycka att man kan allt, detta för att saker och ting förändras hela
tiden och man kan aldrig lära sig allt utantill.

Vägledare B använder sig mestadels av broschyrer om olika utbildningar då denne upplever att
det är enklare att ta fram broschyrer som vägledaren har lite koll på. Vägledaren har också
märkt att aspiranterna vill ha en broschyr med sig när de går. Dock ser vägledaren svårigheten
med broschyrer, informationen blir då styrd utifrån vägledarens tidigare erfarenhet och kunskap
om de olika områden samtalet belyser. Datorn använder sig vägledaren av när denne känner sig
okunnig inom ett visst område. Omedvetet blir det så att vägledaren använder sig av den
information denne kan mycket om.

Vägledare C upplever att aspiranterna i många fall blir förvirrade och tycker att vägledaren
krånglar till det för dem då det blir uppenbart att de måste fatta vissa beslut.
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”Att jag kommer med alternativ, att jag försöker berätta om hur (paus) hur dom kan
vidare i sitt informationssökande att det alltså faller tillbaka på dom nånstans. Det
kan de uppfatta, många gånger, som mycket besvärligt. Och bökigt. För jag både
ger dem möjligheter och ställer krav på att de ska göra vissa saker själv. Jag
kommer inte servera dem en väg in någonstans.” Vägledare C.

Vägledaren menar också att för en del aspiranter kan samtalet ge dem en möjlighet att hitta nya
vägar ur en situation som man trodde vara hopplös, genom att informera om alternativ. Genom
att till exempel visa upp komvux samlingsbroschyr kan aspiranten se själv att det finns många
fristående kurser att välja mellan. Vägledaren använder sig även mycket av internet för att visa
vilka hemsidor aspiranten kan söka mer information. I de enskilda samtalen blir det mest
studieinformation, medan yrkesinformation antingen ges av coachen eller av vägledaren under
gruppvägledning av aspiranterna.

Vägledare D anpassar sin information till individen och försöker hålla sig till den information
som aspiranten efterfrågar.

”[…] jag försöker hålla information så efterfrågestyrd som möjligt men samtidigt är
det svårt att efterfråga saker som man inte har en aning om.” Vägledare D

Som exempel tar vägledaren kvalificerad yrkesutbildning. Det kan vara svårt att ställa frågor om
utbildningsformen om man inte ens känner till att den existerar. Vägledare D använder sig
sällan av kataloger, då de hela tiden måste uppdateras. Den information som delas ut i samtalet
är generell. Vägledaren påpekar vikten av att påvisa alla alternativ, då det kan vara lätt att endast
presentera de skolor som ligger i aspirantens närhet.

Vägledare E använder sig mest av efterfrågad information från aspiranterna. Vägledaren är
också tydlig med att undersöka hur mycket aspiranten själv vet, innan denne plockar fram
information. Det händer även att vägledaren vidgar aspirantens perspektiv genom att plocka
fram information som vägledaren inte tror att aspiranten känner till. Den information som
vägledaren har delgivit tidigare har ofta varit från t ex en eller två enskilda skolor, men har
försökt bättra sig med att påvisa flera olika alternativ.

4.3.3 Hur arbetar vägledarna med att främja individers fria och
övervägda studie- och yrkesval, etisk riktlinje 1.3?

Vägledare A beskriver i detta svar svårigheten med aspiranter som gärna vill studera men på
grund av skulder eller försörjningsstödsregler inte får den möjligheten. Aspiranten kan inte
studera och samtidigt få försörjningsstöd vilket leder till att det blir stopp i det fria studie- och
yrkesvalet. Under möten med övrig Jobbtorgspersonal brukar vägledaren framhålla vikten av att
aspiranterna ska läsa vidare på SFI då vägledaren menar att även om aspiranten får ett jobb
genom Jobbtorg är det aspiranterna som blir utan jobb först om det blir uppsägningar. Om de då
har en bra SFI -grund kan de då börja studera vidare. Vägledare arbetar dessutom med att
informera försörjningsstödshandläggarna om upplägget för SFI. Detta för att motverka avslag
av försörjningsstöd till aspiranter som inte är riktigt färdiga med SFI- kurserna.
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Vägledare B svarar att det inte är något denne går och tänker på, men att vägledaren är beredd
på att det kan dyka upp nya idéer i samtalet och i sådant fall ställa frågor som, hur tänkte du nu
och varför det? För att stödja aspiranten framåt i sitt fria och övervägda studie- och yrkesval.

Vägledare C ser punkten som ett rättesnöre, vilket denne försöker följa. Samtidigt lyfter
vägledaren problemet med försörjningssystemet vilket gör det svårt att bedriva vägledning som
främjar individers fria och övervägda studie- och yrkesval. Vägledaren försöker även stärka
aspiranterna i sina val, att det är möjligt för dem att gå vidare i sin utveckling.

Vägledare D utgår alltid ifrån att aspiranten har en idé om hur denne vill förverkliga sin dröm
eller sitt liv. Att aspiranten är ärlig i sina svar och att samtalet är på fullaste allvar. De upprättar
en karriärplan och diskuterar aspirantens karriärval och önskningar. Allting utifrån aspirantens
upplevda vision.

Vägledare E anser att det är aspirantens drömmar, önskningar och mål som är det viktigaste
och som alltid står i fokus. Denne medger dock att det finns ett samhällsperspektiv som behöver
beaktas i samtal med aspiranterna. Finns det jobb, vad är fördelarna med jobb för aspiranten och
hur ser det ut med studier för aspiranten?

4.3.4 Hur arbetar vägledarna med att sätta individen i centrum och
stå fri från särintressen, etisk riktlinje 2.1?

Vägledare A nämner försörjningsstödsekonomiska riktlinjer som ett särintresse. Vägledaren
hoppas att det kommer att ske en förändring med dessa då det just nu är så att om en aspirant
vill studera och ta studielån kommer hela familjens försörjningsstöd att dras in då man räknar
med att familjen ska leva på ett studiemedel. På så sätt menar vägledaren att detta begränsar
individens valmöjligheter, och vägledarens möjligheter till att ge vägledning som är fri från
särintressen.

Vägledare B anser sig arbeta med att sätta individen i centrum och står fri från särintressen.

Vägledare C anser sig alltid sätta individen i fokus, samtidigt ser vägledaren ett problem i att
sätta individen i fokus på Jobbtorg, då de arbetar i en målstyrd organisation.

”Men det är inte enkelt att ha individen i fokus när vi är styrda av ett system. Som
faktiskt inte tar hänsyn till individen i så många fall. Inte som jag uppfattar det, inte
ur den här studievägledningen.” Vägledare C

För att ta sig igenom en viss del av arbetet har vägledaren börjat skärma av sig från vissa delar.
Vissa idéer lyfter inte vägledaren längre fram för aspiranten då denne vet att det ändå kommer
vara näst intill omöjligt att genomföra. Vägledaren har börjat anpassa sig till vissa situationer.
Vilket denne även anser är lite knepigt, då individen inte längre riktigt blir i fokus.
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Vägledare D kopplar i första hand ihop särintressen med ”avrop”. Vägledaren arbetar med
avropen som ett alternativ för att aspiranten skall komma vidare på sin livsbana eller
karriärplanering. Dock är vägledaren noga med att informera för aspiranten om vad det
specifika avropet gäller. Att det oftast inte är en ”riktigt” utbildning, att de inte får något betyg
och att de är mycket kortsiktiga mål. Men det kan vara bra att se det som en erfarenhet för
aspiranten och möjlighet att testa på olika yrken. Det förs en diskussion i vägledargruppen om
hur de ska förhålla sig till avropen. Vägledare D är dock säker i sitt förhållningssätt:

”Men för mig e det såhär det e ett rent etiskt ställningstagande faktiskt att jag är
ingen rekryterare utan jag är vägledare o de e en djävla skillnad tycker jag.”
Vägledare D.

Vägledaren ser sig själv som språkrör för aspiranten och dess utbildningsbehov, samt önskemål
vad det beträffar utbildning.

Vägledare E anser att det är lätt att bli påverkad från till exempel skolor eller tidigare studenter
på en utbildning. Dock anser vägledaren att denne helt sonika struntar i vad många andra anser
skulle vara bra för aspiranten. Om inte aspiranten själv t ex efterfrågar en viss utbildning som
Jobbtorgs leverantörer erbjuder, så struntar vägledaren att ens informera om den. Vägledaren ser
inte heller några problem med Jobbtorgs organisation och känner att denne får tillräckligt stort
mandat för att själv utforma sitt arbete. Vägledaren känner sig varken pressad eller stressad av
Jobbtorgs målstyrning.

4.3.5 Hur arbetar vägledarna med att sträva efter att ge relevant,
tydlig och objektiv information, etisk riktlinje 2.3?

Vägledare A säger att det är mycket ”falsk” information i omlopp hos aspiranterna. Detta
försöker vägledaren förhindra genom studiebesök på till exempel skolor tillsammans med
aspiranter ställa frågor till dem som informerar om skolan samt avbryta och eller lägga sig i
informationen om det uppstår missförstånd.

Vägledare B anser sig sträva efter detta men erkänner att det finns en problematik, då
vägledaren besitter erfarenheter, tyckande och tänkande om att vissa saker är lite bättre än
andra. På så sätt menar vägledaren att informationen kan bli något subjektiv.

Vägledare C tycker själv att det inte är svårt att ge objektiv information. Informationen är
dessutom individanpassad och på så sätt relevant för aspiranten. Vägledaren lägger även till
aspekten om att det är deras arbete att informera om aspirantens tänkta finansiering, att de inte
kan gå på försörjningsstöd när de studerar. Vilket är en skillnad från när vägledaren arbetade på
andra arbetsplatser, där ekonomifrågan oftast inte dök upp om inte klienten själv efterfrågade
information.

Vägledare D anser att det är svårt att ge objektiv information, då denne kan ha en subjektiv
känsla om vilka skolor som är bra, samt vilka målgrupper som skulle passa till en viss skola.
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Dock är vägledaren noga med att poängtera vikten av objektivitet i informationen, ur den
aspekten att vägledarna inte skall agera rekryterare.

Vägledare E anser att det är svårt att veta om information verkligen är objektiv eller inte. Det är
svårt att utvärdera informationen. Vid de tillfällen när vägledaren ger ut studieinformation
försöker denne ge en generell bild av det som kan tänkas vara av intresse för aspiranten.

4.3.6 Vägledarnas reflektioner och förhållningssätt kring de etiska
riktlinjerna

Vägledare A försöker hålla sig neutral och försöker att tänka på att inte lägga någon värdering i
saker. Vidare anser vägledaren att kartläggning är jätteviktigt i samtalet då man på så sätt får en
tydlig bild av aspirantens kunskap och kontext samt minimerar missförstånd mellan aspirant och
vägledare. Varje dag sitter vägledaren och dennes kollega och samtalar kring vad som händer på
Jobbtorg. På så sätt reflekterar de med hjälp av varandra vad som händer och hur de agerat i
specifika situationer.

Vägledare B säger sig inte ha arbetat fram något speciellt förhållningssätt kring de etiska
riktlinjerna utan jobbar på och anser sig ha det i sig som studie- och yrkesvägledare. Vägledare
B brukar reflektera kring dennes genomförda samtal och tänka om samtalet var bra eller inte?
Att stärka aspiranternas självförtroende är något som vägledare B tänker på i sitt arbete på
Jobbtorg.

Vägledare C anser att det inte går att formulera ett förhållningssätt, att det är något som arbetas
fram utan att de tänker på det. Vägledaren upplevde i början att dennes etiska förhållningssätt
krockade med socialtjänstens ekonomiska riktlinjer, att det var som att stångas med en vägg. Att
det var svårt att få igenom studievägledning. Vägledaren anser då att det är viktigare att försöka
tänka på hur det är möjligt att arbeta med aspiranterna på ett annat sätt, till exempel hur
aspirantens egenskaper kan komma till nytta i arbeten istället för studier. Vägledaren reflekterar
en del över de etiska riktlinjerna i sitt dagliga arbete, mycket beroende på situationen.

Vägledare D tänker ofta på sin utgångspunkt i möte med aspiranterna. Vägledaren beskriver
aspiranterna som att de är i en maktlös situation. Vägledare D har definierat Jobbtorgs mål på
följande sätt:

” […] att ge personen så djävla mycket bra vägledning som möjligt så att personen
har möjlighet att gå ut i reguljära studier med studiemedel för att slippa sos  för o
slippa liksom myndigheters påtryckningar arbetsförmedlingen sos alla som talar om
för dig vad du ska göra det e min utgångspunkt”. Vägledare D.

Vägledaren upplever ett utrymme inom organisationen att jobba på detta sätt utan att på så sätt
bryta mot den målstyrning som finns. Vägledaren understryker att denne inte hade kunnat jobba
i en organisation om detta manöverutrymme inte skulle finnas.
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Vägledare E reflekterar ganska ofta över den information som vägledaren ger ut, men även
mycket över sin profession i en organisation som Jobbtorg.

”Jag tror att det är viktigt att reflektera och fundera över sin egen profession i en
sådan här organisation därför det e inte givet med studie- och yrkesvägledare så
man måste va ganska stark i det på nått sätt eller åtminstone tänka på att om man
inte skulle reflektera då skulle man hamna där o där o tycka massor med konstiga
saker tror jag.” Vägledare E.

5. Analys

För att underlätta för läsaren redovisas analysen utefter de tre etiska riktlinjer som uppsatsen
begränsats till.

5.1 Vägledare främjar individers fria och
övervägda studie- och yrkesval.

Vägledarföreningens etiska riktlinjer för studie- och yrkesvägledare är inga riktlinjer som ger
repressalier om de bryts. De är i första hand till för att underlätta för studie- och
yrkesvägledarna i situationer där etiska dilemman kan tänkas uppstå. Ska vägledaren tillgodose
arbetsgivarens, individens eller samhällets behov, då dessa tre behov kan te sig olika. I dessa
situationer fungerar de etiska riktlinjerna som en guide för vems behov studie- och
yrkesvägledaren bör prioritera.

De intervjuade vägledarnas motivering till varför de inkluderat de etiska riktlinjerna i sin
arbetsbeskrivning är till stor del för att tydliggöra vägledarnas förhållningssätt för Jobbtorgens
övriga personal, samt chefer. Även om vägledarna ser det som en självklarhet att arbeta utifrån
de etiska riktlinjerna inser de behovet av att tydliggöra detta förhållningssätt för personer
utanför yrkeskåren. Genom att konkretisera de etiska riktlinjerna, tolkar vi det som att
vägledarna skapat sig ett större arbetsutrymme inom Jobbtorg, det vill säga att de upplever en
större frihet i sitt yrkesutövande. Tack vare vägledarnas skriftliga arbetsplan kan de stärka sitt
yrkesagerande för övrig personal och chefer på Jobbtorg.

Vägledare E menar även att det kan vara viktigt att reflektera över sin profession inom Jobbtorg,
då studie- och yrkesvägledare inte är en frekvent yrkesgrupp inom det sociala arbetet. Det är en
stor skillnad mellan att arbeta i en organisation som Jobbtorg och till exempel en
gymnasieskola. Något som de resterande vägledarna bekräftar i de genomförda intervjuerna.
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Vi håller med Håkan Jenner om att de som arbetar med socialt arbete, och speciellt studie- och
yrkesvägledare, måste finna en balans mellan att lägga över för mycket ansvar på klienten eller
arbeta för engagerat (Jenner, 1995). Till stor del verkar vägledarna på Jobbtorgen arbeta med att
på ett objektivt sätt främja aspiranternas fria och övervägda studie- och yrkesval. Samtidigt
finns det en viss risk, som vägledare A påpekar, att de blir för engagerade i aspirantens framtid
och välmående. Något som vi själva kan bekräfta. Det var ofta som vi kunde känna en viss
maktlöshet och att vi försökte komma på lösningar åt aspiranten, istället för att hjälpa aspiranten
att själv komma fram till dessa.

Alla de intervjuade vägledarna uppger att de arbetar med att uppmuntra aspiranten och försöker
stärka deras självförtroende. Studie- och yrkesvägledaren ska visserligen arbeta med
empowerment men samtidigt måste fortfarande aspirantens egna mål och drömmar stå i fokus.
Det kan vara svårt att arbeta med det när det finns en mängd olika hinder, som de ekonomiska
riktlinjerna från socialtjänsten och att Sverige faktiskt är i en lågkonjunktur. Det är svårt att
motivera en aspirant till att söka vissa jobb, då det är stor brist på arbeten. Det kan även finnas
problem att förespråka studier. Både vägledare A och B berättar ingående om problematiken
med att om en hel familj går på försörjningsbidrag, så kan inte en ta studiemedel, för då blir
partnern utan sitt försörjningsstöd. Det kan även vara så att aspiranterna inte har lust att ta
studielån, vilket gör det ännu knepigare att förespråka studier om det inte går att få fram annan
försörjning. Men är det verkligen studie- och yrkesvägledarens uppgift att avgöra om en person
ska studera eller inte?

Samtidigt som vägledarna vill hjälpa aspiranterna är i alla fall vägledare C noga med att lägga
tillbaka det mesta av ansvaret på aspiranten. Vilket kan få en negativ effekt hos aspiranterna,
som plötsligt upplever information eller förslag som bökiga. Vägledare C ser dock detta som att
denne ger aspiranten både möjligheter och krav. Vilket förstärker Jenners teori om att det krävs
en balans mellan att ge för mycket och för lite hjälp (Jenner, 1995). Vägledare D ser det som att
de arbetar som aspirantens ”ombud”, vilket även är en beskrivning som finns med i den
arbetsbeskrivning som Jobbtorgs studie- och yrkesvägledare har skrivit ihop tillsammans.

5.2 Vägledare sätter individen i centrum och
står fri från särintressen.

Fler av vägledarna erkänner att det är problematiskt att sätta individen i centrum och att ställa
sig fri från särintressen med tanke på vilken organisation de arbetar för. Ur resultatet går det i
huvudsak att få fram tre grupperingar som vägledarna själva beskriver som de största
särintressena. Det är socialtjänstens ekonomiska riktlinjer för försörjningsstöd, avropen, det vill
säga de leverantörer som Jobbtorg anlitar och vägledarnas kollegor, i första hand coacherna.
Vilket stämmer till stor del överens med den beskrivning Leif Lundquist gör om en tjänstemans
position i relation till den övriga organisationen och dess omgivning (1991).
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Att vägledarna upplever att socialtjänsten sitter i en maktposition och upplevs ofta som ett
hinder i och med de ekonomiska riktlinjerna kan härstamma till att socialtjänsten helt enkelt
sitter högre upp i den organisatoriska pyramiden. Vägledare A och C, som känner sig mest
begränsade av försörjningsstödet, ser det visserligen som att de mer samarbetar med
socialtjänsten än motarbetar dem. Oavsett vilket är vägledarna fortfarande begränsade av något
som de själva inte kan styra över. Precis som Jenny Gren beskriver krävs i sådana situationer att
vägledaren själv sätter sig in i det etiska dilemmat och försöker finna möjliga lösningar, istället
för att negligera dessa (Gren, 1996). Alla har de olika strategier. Vägledare A försöker bland
annat informera handläggarna på socialkontoren om hur SFI-studier går till. Vägledare C
försöker fortfarande sätta aspirantens egna mål och drömmar i fokus, men får kanske välja andra
strategier för att uppnå dessa än genom studier. Vägledare B beskriver också hur vissa av
Jobbtorgens övriga personal försöker kringgå systemet för att hjälpa aspiranter, vilket
vägledaren själv vägrar att beblanda sig med. I dessa frågor handlar det kanske mer om
konflikten mellan egenetiken och yrkesetiken, men är svårt att tolka då de övriga intervjuade
vägledarna inte diskuterat detta i intervjuerna.

Avropen till Jobbtorgens leverantörer är ett dilemma som i första hand vägledare D belyser.
Leverantörerna ser gärna studie- och yrkesvägledarna, och säkerligen övriga Jobbtorgs personal,
som rekryterare till deras arbetsmarknadsåtgärdsprogram. De finns till och med de leverantörer
som går så långt att de först ber om vägledarens åsikter om en åtgärd, för att sedan be denne
fylla upp kursen med deltagare. Genom att påvisa de etiska riktlinjerna, och ha dessa i sin
arbetsbeskrivning, kan vägledarna tydligt markera deras ståndpunkt om hur det inte går ihop att
främja individers fria val och samtidigt agera rekryterare. Samtidigt visar resultatet att studie-
och yrkesvägledarna i Jobbtorgsorganisationen inte verkar helt överens om hur de ska förhålla
sig till avrop. Detta kan återigen handla om en konflikt mellan vägledarnas yrkesetik,
vägledarens egenetik och förvaltningsetik (Lundquist, 1991). I detta fall är det endast vägledare
D och E som verkar ha tagit ställning i frågan. Vägledare D informerar alltid aspiranten om vad
avropen innebär och dess för- och nackdelar. Aspiranten får då i alla fall chansen att själv
avgöra om denne vill genomföra avropet. Vägledare E däremot tar inte ens upp förslagen på
avrop för aspiranten, om inte aspiranten själv efterfrågar informationen. Samtidigt kan man
fråga sig om detta har någon inverkan på situationen, då det inte bara är studie- och
yrkesvägledaren som avgör om aspiranten skall skickas på leverantörens arbetsmarknadsåtgärd.
I slutändan är det ändå försörjningsstödshandläggaren på socialtjänsten som beviljar eller avslår
försörjningsstöd till arbetsmarknadsåtgärd av detta slag.

När vi beskrev problematiseringen om särintressen i vår inledning, utgick vi ifrån att det
starkaste särintresset skulle ligga mellan vägledarna och Jobbtorgens mål, vilket inte alls
verkade vara fallet. Tvärtom påstår till och med Vägledare D att de får tillräckligt med utrymme
för att bedriva sin verksamhet som de sätt som de finner bäst. Vägledare E känner sig varken
pressad eller stressad av Jobbtorgs mål och vägledare B har inte direkt tänkt på målet för
verksamheten vilket denne ser som en tydlig skillnad mot övrig Jobbtorgspersonal, vägledaren
förklarar detta med att säga att vägledare inom organisationen har en annan roll. Detta kan
tolkas som att vägledarna står utanför Jobbtorgs målstyrning vilket vi kan ställa oss frågande
inför. Är det möjligt att arbeta med ett helt annat förhållningssätt än övrig personal på en
arbetsplats? Vad tycker den övriga personalen om studie- och yrkesvägledarnas förhållningssätt
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på Jobbtorg? Kan det vara så att vägledarna på Jobbtorg avskärmar sig från det tydliga målet att
få ut aspiranterna i jobb eller studier så fort som möjligt genom att inkludera de etiska
riktlinjerna i studie- och yrkesvägledarnas arbetsbeskrivning på Jobbtorg? Detta kan skapa en
splittring inom organisationen där coacher och matchare i större utsträckning får ge vika för de
mål som verksamheten grundas på. Detta är något vägledare C poängterar då denne säger att det
är viktigt att vägledaren och coach är överrens om den individuella planen för aspiranten om
vägledaren ska kunna påverka någonting då det är coachen som har det övergripande ansvaret
om aspiranten. Vidare förklarar vägledare C att coacherna arbetar mer kortsiktigt med
aspiranternas jobbplaner att få ut aspiranterna snabbt i sysselsättning jämfört med vägledarens
långsiktiga perspektiv på karriärvägledning som en livsprocess. I denna fråga är det omöjligt att
ge en generell bild av aspirantens behov då det ser olika ut för olika individer.

Vägledarna beskriver också tillfällen då coacherna informerar vägledarna om aspirantens
vilja/önskan eller plan innan vägledaren själv träffat aspiranten. Syftet för detta ur coachernas
perspektiv tror vi är gott, att coacherna värnar om ”sin ” aspirants vilja/önskan men denna kan
komma att ändras under ett vägledningssamtal. Detta är samtliga vägledare medvetna om och
försöker därför att förhålla sig neutralt till coachernas information angående aspiranterna.

5.3 Vägledaren strävar efter att ge relevant,
tydlig och objektiv information.
Enligt de etiska riktlinjerna som Vägledarföreningen publicerat skall vägledaren sträva efter att
ge tydlig, relevant och objektiv information10. Detta för att vägledaren kan bli färgad av sin
subjektiva erfarenhet/upplevelse samt den organisation vägledaren arbetar i. Gunnel Lindh
pekar på i sin avhandling dilemmat som kan uppstå kring objektiviteten i informationen då
studie- och yrkesvägledare försöker att tillgodose den sökandes behov samt samhällets behov
(Lindh, 1997). Lindh belyser också dilemmat med objektiviteten i informationen genom att
använda sig av samtalsforskares åsikter - att information alltid är subjektiv.

Samtliga fem intervjuade vägledare på Jobbtorg beskriver svårigheten med att ge objektiv
information. Då de blir påverkade av de tidigare erfarenheter de upplevt i deras arbetsliv. Två
vägledare tar också upp dilemmat med att ge information till de aspiranter som har en svag
svenska och/eller använder sig av tolk i samtalen. Vi kan se svårigheten i detta då det är svårt att
veta hur pass objektiv tolken är i förhållande till informationen i samtalet. Detta är något som en
vägledare försöker undvika då denne arbetar minimalt med tolkar. De få gånger det händer är
endast när vägledaren arbetar med konkret information för att på så sätt försäkra sig om
aspiranten förstår informationen rätt.

Ett annat dilemma kring informationen som upptäcktes är det faktum att vägledare C inte längre
informerar om alla möjligheter eftersom denne är medveten om att det finns begränsningar på

                                                     
10 http://www.vagledarforeningen.org/foreningen/SVF_Etiska_riktlinjer_2007.pdf
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grund av försörjningsstöds ekonomiska riktlinjer. Vägledaren har försökt att arbeta med fokus
på individens informationsbehov och visa på de olika möjligheterna men i dagsläget beskriver
denne en uppgivenhet i sin yrkesutövning kring detta dilemma. Att undvika att informera
aspiranterna om de tänkbara möjligheter som faktiskt finns kan tolkas som att vägledare C inte
utövar tydlig, relevant och objektiv information till aspiranterna. Dock har vi en förståelse för
detta förhållningssätt då denne vägledare inte önskar att ge aspiranterna en förhoppning som
sedan är omöjlig att genomföra. Detta är en konsekvens av att arbeta i en organisation som
Jobbtorg där vägledaren påverkas av de begränsningar och omständigheter inom organisationen.
Vi anser att detta är ett tecken på en etisk medvetenhet hos vägledare C. Denne reflekterar över
sitt agerande och känner vanmakt över att inte alltid kunna sätta klientens behov i centrum.
Jenny Gren beskriver (1996) utmaningen då man som socialarbetare inte har möjlighet att se till
klientens behov i alla lägen utan man är också bunden till en organisation som inte ger utrymme
för detta.

Vägledare D och E menar att aspiranterna själva utsätter vägledarna för etiska dilemman
eftersom de ofta frågar vägledarna om vilken skola som är bäst och vilken utbildning som ger
jobb osv. I dessa fall frågar aspiranterna om konkreta råd utifrån vägledarnas expertis och
erfarenhet. Att svara på sådana frågor kan tyckas lätt att undvika eftersom det är svårt att veta
vad som är en bra skola för just en specifik aspirant men det ligger nästan i vår natur som
människor att svara på frågor som ställs till oss och att ge råd till dem som efterfrågar detta.
Därför blir vägledning i sig och de etiska riktlinjerna komplexa i sin utformning kring
objektiviteten.

De fem intervjuade vägledarna anser alla att det är viktigt att visa på olika alternativ, det vill
säga, arbeta perspektivvidgande, detta för att tydliggöra olika möjligheter och hinder vad
beträffar aspiranternas olika förutsättningar. Detta är något de utrycker i intervjuerna i mer eller
mindre omfattning. Lindh (1997) skulle beskriva denna information som icke efterfrågad, vilket
vi anser inte behöver påverka objektiviteten av informationen, utan snarar kan ge aspiranten mer
kunskap om dess olika val. Samtidigt beskriver både vägledare D och E hur de arbetar i första
hand med efterfrågad information, men anpassar givetvis informationen utifrån vad aspiranten
känner till sedan tidigare. Vi kan se ett mönster att de alla reflekterar kring vilket
informationsmaterial de använder och varför de använder just detta. Vägledare B säger att denne
känner sig trygg med broschyrerna då denne har kunskap om dessa utbildningar, vägledaren ser
även en fara med detta då informationen kan bli bunden till vissa specifika broschyrer. De fyra
andra vägledarna väljer främst internet som informationskälla för att undvika att marknadsföra
en skola som bättre än en annan.

Vi kan även se att de fem intervjuade vägledarna reflekterar kring dilemman som rör
informationsaspekten och att de har arbetat fram olika strategier för att bevaka sitt egna
subjektiva förhållningssätt till information. Vilket redovisas under slutsatser.
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6. Slutsatser

Tidigare forskning och faktalitteratur som rör socialt arbete visar på att det är ofrånkomligt att
inte utsättas för etiska dilemman inom yrkesutövningar. Detta är även något som denna
undersökning pekar på.

För att på ett enkelt sätt redovisa de slutsatser som vi kommit fram till genom undersökningen
har vi valt att punkta upp de olika dilemman som kan tänkas uppstå på Jobbtorg och likadant
med hur studie- och yrkesvägledarna arbetar med de etiska riktlinjerna.

6.1 Vilka etiska dilemman, utifrån de etiska
riktlinjerna, kan tänkas uppstå i studie- och
yrkesvägledarens arbete på Jobbtorg?
Studie- och yrkesvägledarna på Jobbtorg tar upp ett antal olika etiska dilemman som kan tänkas
uppstå. Dessa har vi valt att punkta upp nedan.

• Ekonomiska riktlinjer inom försörjningsstödsystemet begränsar individernas fria och
övervägda studie- och yrkesval.

• För stort eller för litet engagemang från studie- och yrkesvägledaren kan påverka
individers fria och övervägda studie- och yrkesval.

• Studie- och yrkesvägledarrollen är inte självklar i det sociala arbetet.
• Påtryckningar i form av rekrytering till externa utbildningsanordnare.
• Jobbtorgs samarbete med upphandlade leverantörer.
• Påverkan från övrig personal på Jobbtorg.
• Svårt att vara objektiv när studie- och yrkesvägledaren har en subjektiv uppfattning.
• Studie- och yrkesvägledaren kan färgas av den organisation de arbetar i.
• Aspiranterna ber om konkreta råd, då de tror att studie- och yrkesvägledningarna kan

förenkla deras val av till exempel studier. ”Vilken skola är bäst?”

6.2 Hur arbetar studie- och yrkesvägledarna
på Jobbtorg med att efterfölja de etiska
riktlinjerna?
Ett antal förhållningssätt och strategier har utarbetats av studie- och yrkesvägledarna på
Jobbtorg, för att efterfölja de etiska riktlinjerna. De förhållningssätt och strategier vi fann var
följande:

• Reflekterar kring de etiska riktlinjerna på daglig basis.
• Erkänner svårigheten att inta ett etiskt förhållningssätt i alla lägen.
• Tydliggör sitt förhållningssätt för organisationen och dess samarbetspartners.
• Arbetar perspektivvidgande med aspiranterna.
• Ger inte direkta råd.
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• Uppmuntrar och stärker aspiranternas självförtroende och initiativförmåga.
(Empowerment).

• Uppmärksammar etiska dilemman och om möjligt hitta alternativa vägar.

6.3 Hypotes
Undersökningen visar på att det inte är svårt att arbeta utifrån de etiska riktlinjerna under
Jobbtorgs målstyrning. Svårigheten med att tillämpa de etiska riktlinjerna i studie- och
yrkesvägledningsarbetet på Jobbtorg verkar istället vara de ekonomiska begränsningarna från
försörjningsstöd som vägledarna måste ta hänsyn till. Utöver detta finner vi
informationsaspekten som en problematisk del. Detta för att vägledarna själva säger att de har
svårt att förhålla sig objektiv kring informationen i alla lägen, något som inte är direkt anknutet
till Jobbtorgs målstyrning.

7. Diskussion

7.1 Resultatdiskussion
Det som förvånade oss som undersökare var att dilemmat inte låg i Jobbtorgs målstyrning,
vilket borde ha varit rimligare då vägledarna verkar i Jobbtorgs organisation. Vägledarna
upplever istället ett dilemma och begränsning utifrån de ekonomiska riktlinjerna för
försörjningsstöd. Vägledarna anser att aspiranternas möjligheter att göra fria och övervägda
studie- och yrkesval försämras. Det man kan fråga sig är, ser det inte ut så i all verksamhet som
inkluderar studie- och yrkesvägledning?  Vi tar som exempel skolan där det är lärarna som
sätter betyg utifrån det eleven presterat i ämnet. På så sätt begränsas även denna elev i sitt fria
val då intagningsregler och betygskriterier reglerar utbildningsmöjligheter. Vi tror att den
yrkesverksamme studie- och yrkesvägledaren alltid kommer att hämmas i sin profession utifrån
styrning eller riktlinjer, därför är det viktigt att reflektera kring de etiska riktlinjerna och
tydliggöra dem för den organisation de verkar i. Det vi fann intressant är de faktum att
vägledarna var otroligt tydliga med sitt etiska förhållningssätt inför övrig personal och chefer
inom Jobbtorg, detta tycker vi gav dem en styrka som yrkesgrupp inom organisationen. Studie-
och yrkesvägledarna på Jobbtorg kunde se en skillnad i förhållningssätt och hur de arbetade
med aspiranterna jämfört med coacherna. Vi anser att undersökningen inte tar ställning till om
det ena förhållningssättet är bättre än det andra. Undersökningen visar att det inte är helt enkelt
att bedriva etisk korrekt studie- och yrkesvägledning, men att styrkan ligger i den enskilda
studie- och yrkesvägledarens medvetenhet och med utgångspunkt i detta så går det att arbeta
fram ett förhållningssätt

Det är svårt att göra någon direkt jämförelse med tidigare forskning då denna undersökning är
den första, som i alla fall vi känner till, som behandlar studie- och yrkesvägledarnas arbete på
Jobbtorg. Vi hade även stora problem med att hitta litteratur som behandlade studie- och
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yrkesvägledarnas yrkesetik och det lilla vi fann handlade mer om hur etiken behandlades i
skolmiljö. Vi hade visserligen kunnat göra en jämförelse mellan skola och Jobbtorg, men det
hade då blivit en jämförande fallstudie, vilket inte var syftet med denna undersökning. Det som
undersökningen visar är att det finns gott om etiska dilemman som studie- och yrkesvägledaren
behöver ta ställning till när de arbetar i en organisation som baseras på socialt arbete. Något som
även den litteratur vi lyft fram i vår bakgrund påvisar. Det är lätt att hamna i kläm när ens egen
yrkesetik krockar med den som finns i resten av organisationen. En organisation som inte bara
består utav Jobbtorgen i sig, utan hela socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen i
Stockholms kommun. En av de viktigaste lärdomarna i och med denna undersökning är att i
sådana situationer vara medveten om sin yrkesetik men även egenetik.

Vi kan ställa oss frågande till om vi som undersökare även kan ha gett viss upphov till att
uppmärksamma och påtala tankar kring etiska förhållningssätt och dilemman. Vi tolkar dock att
intervjupersonerna reflekterar dagligen, antagligen omedvetet, kring yrkesetiken. Om detta leder
fram till mer diskussion kring studie- och yrkesvägledarnas etik och dilemman på Jobbtorg
Stockholm, ser vi detta som något positivt.

En svaghet med resultatet är att det endast visar på studie- och yrkesvägledarnas egna
uppfattningar. Det hade varit intressant att även få med aspiranternas erfarenhet, eftersom de
ändå är de som blir mest påverkade av Jobbtorg och socialtjänstens arbete. Vi litar visserligen
på vad studie- och yrkesvägledarna sagt i intervjuerna, men det är en sak att tänka på sitt
förhållningssätt och faktiskt agera därefter. Hur upplever aspiranterna sina möjligheter att
genomföra fria och övervägda studie- och yrkesval? Genom vår avgränsning till endast tre
punkter i de etiska riktlinjerna har vi bara kunnat belysa en liten del av de etiska dilemman som
tänkas uppstå. Genom att ha tagit med fler punkter hade vi självfallet kunnat få fram ett ännu
större resultat, men det hade självfallet krävt betydligt mer tid till uppsatsarbetet. Vi tycker ändå
att vi lyckats belysa kärnan i problematiken med etiska riktlinjer och etiska dilemman. Våra
forskningsfrågor var från början tre till antalet, men mot slutet av undersökningen insåg vi att
den tredje forskningsfrågan likaväl kunde besvaras av de två första. Resultatet har varit
tillräckligt för att ge så pass mycket underlag så att det går överlag att ge en bild av vilka
dilemman som kan tänkas uppstå på Jobbtorg, samt hur vägledarna hanterar dessa. Med tanke
på att studie- och yrkesvägledarna på Jobbtorg endast är 12 till antalet, så är det fullt möjligt att
egentligen intervjua samtliga i urvalet men hade återigen krävt betydligt mer tid än vad som
fanns inför denna undersökning. Det är mycket möjligt att ännu fler etiska dilemman hade
belysts och fler arbetssätt runt de etiska riktlinjerna hade kunnat redovisas.

En annan aspekt som kan ha påverkat resultatet är att studie- och yrkesvägledarna har varit med
i Jobbtorgsorganisation sedan den startades för strax över ett år sedan. Genom detta har de
själva haft möjligheten att utforma sitt arbete som de finner bäst och till och med skrivit en
arbetsbeskrivning som även godkänts av Jobbtorgs chefer. Det är möjligt att situationen sett helt
annorlunda ut om studie- och yrkesvägledarna som yrkesgrupp fått anställning ett år senare,
eller om en tydlig arbetsbeskrivning utformats kring studie- och yrkesvägledning vid Jobbtorgs
uppstartande. Det går visserligen att spekulera kring dessa frågeställningar, men denna
undersökning ger inga resultat runt dessa frågor.
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7.2 Metoddiskussion
Genom att använda en kvalitativ metod och intervjuer kom vi åt studie- och yrkesvägledarnas
erfarenheter och förhållningssätt kring de etiska riktlinjerna, samt dess dilemman. Alternativet
hade varit att använda en kvantitativ metod, men det hade varit svårt att belysa studie- och
yrkesvägledarnas arbetssätt kring de etiska riktlinjerna. Vi tror även att det hade varit betydligt
svårare att sammanställa resultatet på ett överskådligt sätt.

Vi kan se en begränsning i valet av intervjumetod, då ingen av oss är direkt vana vid att
genomföra intervjuer. Som studie- och yrkesvägledare är det svårt att förhålla sig som
intervjuare och inte samtalsledare. Detta märktes vid påbörjandet av transkriberingen, då det vid
flertal tillfällen hade behövts ställas fler följdfrågor. Vi tror inte att detta har påverkat resultatet i
stort, men vi tar med detta som en lärdom. Visserligen upprättade vi en intervjumanual som vi
använde oss av, men tanken var att denna endast skulle fungera som en manual och ge utrymme
till följdfrågor. Detta gav samtidigt en kontinuitet i bearbetning i resultatet och analysen då varje
intervjufråga från början var tydligt kopplade till forskningsfrågorna. Under intervjuerna
upptäcktes även att vissa av intervjufrågorna tolkades väldigt olika av intervjupersonerna. Det
hade underlättat om vi redan från början hade konkretiserat frågorna som behandlade de etiska
riktlinjerna, eller avgränsat oss till endast en etisk riktlinje. Detta för att de tre valda etiska
riktlinjerna påminner om varandra och är svåra att dela upp. Vi anser att det är svårt att skilja
dem åt, då det till exempel inte går att främja individers fria och övervägda studie- och yrkesval
om inte studie- och yrkesvägledaren sätter individen i centrum. Fördelen med att vi använde
intervjuer, istället för enkäter är dock att vi kunde förklara vad vi menade med varje specifik
fråga.

Vi valde att inte presentera studie- och yrkesvägledarnas kön, ålder, antal år i yrket eller etniska
bakgrund då urvalet var så pass litet att om detta presenterats kan intervjupersonernas identitet
avslöjas. Det hade kanske varit intressant att undersöka dessa aspekter för att se om några
skillnader eller likheter kunde utläsas. Detta är kanske möjligt om det finns en större
urvalsgrupp.

Tanken var från början att genomföra en kompletterande kvantitativ enkätstudie med
aspiranterna som respondenter. Detta för att jämföra aspiranternas upplevelse av studie- och
yrkesvägledarnas förhållningssätt till de etiska riktlinjerna, kontra studie- och yrkesvägledarnas
redan beskrivna förhållningssätt. Dock insåg vi ganska tidigt att tiden inte var tillräcklig, för att
genomföra ytterligare en undersökning.

Syfte och forskningsfrågorna ändrades även under undersökningens gång. Från början var
forskningsfrågorna tre till antalet. Men då en av forskningsfrågorna genomsyrades av de två
andra, valde vi att ta bort den tredje forskningsfrågan. Efter att missivbrevet skickades ut har
syftet förändrats i ordval. Detta för att bättre stämma överens med det som skulle undersökas.
Vi tror inte att detta påverkat resultatet. De intervjufrågor som ställts har fortfarande med syftet
och forskningsfrågorna att göra.
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7.3 Slutdiskussion och diskussion om framtid

Vi ser studie- och yrkesvägledarna på Jobbtorg som en relativt ny grupp inom det sociala
arbetet. I och med att studie- och yrkesvägledarens profession sprids mer och mer utanför
skolväsendet anser vi att det är vikigt att det bedrivs forskning kring studie- och
yrkesvägledarnas gemensamma yrkesetik. Detta för att de etiska riktlinjerna inte skall tas som
en självklarhet. Ett etiskt förhållningssätt är att vara medveten om, och reflektera kring, de
yrkesetiska riktlinjerna. Vi tycker därför att det är skrämmande att så liten forskning gjorts på
hur studie- och yrkesvägledarnas yrkesetik fungerar i praktiken. Den litteratur vi fann beskrev
socialtjänstemännens yrkesetiska dilemman, eller så var etiken kopplad till pedagogik vilket vi
inte fann intressant för den här undersökningen. Det är även underligt att vi inte kunde finna
tidigare forskning inom Vägledarföreningen, då de faktiskt står för den etiska deklaration vilket
majoriteten av Sveriges studie- och vägledare arbetar efter.

Vi har i vår undersökning endast undersökt hur studie- och yrkesvägledarna själva upplever
deras arbete kring de etiska riktlinjerna. Det skulle vara intressant med en kompletterande
observationsstudie för att se om de verkligen praktiserar sitt förhållningssätt. Som tidigare
beskrivet vore det intressant att undersöka hur aspiranterna upplever att de blir bemötta av
studie- och yrkesvägledarna, om de verkligen sätts i centrum och får den objektiva information
som studie- och yrkesvägledarna eftersträvar.

Det går även att tolka resultatet som att studie- och yrkesvägledarna står lite utanför Jobbtorgens
målstyrning och hur upplever resterande yrkesgrupper på Jobbtorg detta? Hur upplever coacher,
matchare och IT-pedagoger studie- och yrkesvägledarnas förhållningssätt? Eller för den delen
studie- och yrkesvägledarnas chefer?

Då flera av studie- och yrkesvägledarna påpekar krocken med socialtjänstens ekonomiska
riktlinjer för försörjningsstöd kan en tanke vara att undersöka socialtjänstens
arbetsbeskrivningar och etiska förhållningssätt. Detta är något som det finns mycket forskat och
skrivet om, men att även göra en jämförande studie mellan socialtjänst och Jobbtorg, då dessa
arbetar väldigt nära varandra och i samma förvaltning.
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Bilaga 1 - Arbetsbeskrivning

Studie- och yrkesvägledning
vid Jobbtorg Stockholm

2008

Inledning
Inför starten av Jobbtorg Stockholm 2008 anställdes tretton studie- och yrkesvägledare. Med
anledning av en föräldraledighet har vi dock varit tolv personer under en större del av året
fördelade på de fem olika Jobbtorgen i Stockholms stad.

Alla studie- och yrkesvägledare inom Jobbtorgsorganisationen är examinerade från
Studie- och yrkesvägledarprogrammet. Vi arbetar efter den gemensamma värdegrund som
utbildningen har gett oss, där Sveriges Vägledarförenings etiska deklaration 11 utgör ett extra
stöd vid ställningstaganden i vår yrkesutövning.

Studie- och yrkesvägledning är en processinriktad verksamhet och har som mål att underlätta
för individer och grupper i alla åldrar och vid olika tillfällen i livet, att välja utbildning, yrke
eller karriär samt att bidra till en bättre livsplanering. I vårt arbete strävar vi efter att möta varje
individs unika behov där vi skall fungera som hans/hennes ombud. Vi behöver även ha kunskap
om och utgå ifrån de lagar, förordningar och mål som reglerar och påverkar vägledningsarbetet.
I vårt arbete kan det därför uppstå motsättningar mellan olika intressen där skilda behov och
skyldigheter måste vägas mot varandra där det t.ex. kan handla om balansen mellan
samhällsnyttan och den enskilda individens intresse. Som studie- och yrkesvägledare på
Jobbtorg Stockholm ställs vi inför en extra utmaning då vi behöver ta hänsyn till stadens
ekonomiska riktlinjer för försörjningsstöd i förhållande till studier.

Nedan följer en närmare beskrivning av hur studie- och yrkesvägledningen är utformad inom
Jobbtorg Stockholm.

Individuella vägledningssamtal
Vid Jobbtorg Stockholm är studie- och yrkesvägledarnas främsta uppgift den personliga
vägledningen av Jobbtorgens aspiranter där det individuella vägledningssamtalet är vårt
viktigaste verktyg. Vi använder samtalsmetodik som bygger på kunskaper från flera teorier och
metoder där ett aktivt lyssnande är ett gemensamt inslag. Vårt möte med aspiranten
kännetecknas av ett förutsättningslöst och respektfullt förhållningssätt. Under samtalet strävar vi

                                                     
11 Sveriges Vägledarförening Etisk deklaration, mars 2007
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efter att synliggöra aspirantens mål och vägen dit. Även det lösningsfokuserade arbetssättet är
ett viktigt utgångsläge för oss liksom att bidra till att vidga aspirantens perspektiv. I
vägledningssamtalet speglar och sammanfattar vi aspirantens berättelse för att kunna synliggöra
de behov och möjligheter likväl som de eventuella hinder och farhågor aspiranten har för att
kunna göra en fortsatt planering. Ett viktigt inslag i våra individuella samtal såväl som i
gruppsammanhang är att informera om utbildningar och alternativa studievägar.

Gruppverksamhet
Våra arbetsmetoder i gruppverksamheter varierar beroende på de olika målgruppernas behov på
respektive Jobbtorg. Vi leder och deltar i exempelvis introduktionsveckor, studieinformation i
grupp anpassad till respektive målgrupp, motivationsgrupper, gruppvägledning, yrkes- och
branschkunskap. I arbetet med grupper använder vi oss av våra färdigheter som studie- och
yrkesvägledare likväl som i det individuella samtalet.

Samverkan
I arbetet som studie- och yrkesvägledare på Jobbtorg Stockholm ingår att dagligen samarbeta
med övriga yrkesgrupper inom Jobbtorgen. Det kan t.ex. förekomma trepartssamtal med
coacher eller matchare. Vi har även samtal med aspiranter där vi samarbetar med språktolk. Vi
har löpande kontakter med de externa aktörer som är våra samarbetspartners t.ex.
avropsleverantörer, arbetsförmedlingen och i vissa fall socialtjänsten inom respektive stadsdel.
Det är även viktigt för oss att ha kontakt med myndigheter och utbildningsanordnare inom olika
delar av utbildningssystemet som t.ex. Högskoleverket, VHS, Vuxenutbildningen i Stockholm
inklusive SFI såväl centralt som med enskilda skolor, Folkhögskolor, CSN, KY-utbildningar
etc. Våra kontakter med Utbildningsförvaltningen och SFI-skolorna är viktiga för vårt arbete
inte bara för de löpande frågorna utan också för att uppmärksamma och påverka
utbildningsbehov vi ser hos Jobbtorgens aspiranter. Materialbeställning av ansöknings-
handlingar, utbildningskataloger och annat informationsmaterial utgör en del av detta
kontaktarbete.

Vi deltar i varierande omfattning i interna möten som veckomöten, aspirantgenomgångar,
metodmöten, gruppuppföljning etc. Samtliga studie- och yrkesvägledare inom Jobbtorg
Stockholm träffas även regelbundet en gång i månaden (Syvistan). Vägledarna från Järvafältets
Jobbtorg och Rosenlundsgatan har möten ca en gång i månaden (Järvasyv). Inom staden finns
även ett nätverk med studie- och yrkesvägledare från Vuxenutbildning Stockholm samt en
vägledare från varje Jobbtorg där möten hålls ett par gånger per termin (Syv-sam).

Tillgänglighet
Det är viktigt för oss att finnas tillgängliga för aspiranter och arbetskollegor. För att kunna möta
de olika behov som finns använder vi oss av tidsbokning antingen direkt hos oss via besök eller
telefon alternativt genom lista på dörren, i pärm eller genom coachen. Det går även att nå oss
genom spontanbesök, på bestämda drop in-tider eller då vi rör oss ute på torget/i de lokaler som
aspiranterna befinner sig.

Dokumentation
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För att kunna mäta, synliggöra och utvärdera vårt arbete ställs krav på att vi dokumenterar våra
samtal. Detta sker genom registrering och dokumentation i uppföljningssystemet Flai.

Informationssökning
Dagens samhälle präglas av ett stort informationsflöde - detta inte minst inom
utbildningsområdet. Då vi har behov av att hålla oss uppdaterade utgör informationssökning en
omfattande del av vårt arbete. Detta sker på olika sätt genom prenumeration av nyhetsbrev,
aktivt sökande via Internet etc. För att kunna möta aspiranternas individuella behov av att få och
förstå informationen har vi också i uppgift att stödja dem med att värdera den information som
finns.
Fortbildning
Kravet på att vi ska hålla oss ajour inom vägledningsområdet innebär att vi har behov av
kompetensunderhåll och fortbildning. Vi har därför bl.a. tillgång till Vägledarkalendariet
(VKL), där något Jobbtorg valt att ge sina studie- och yrkesvägledare ett årsabonnemang var
och andra Jobbtorg delar på abonnemang men köper till platser de gånger innehållet är extra
angeläget. Det förekommer även andra konferenser inom vägledarområdet där studie- och
yrkesvägledare från ett eller flera torg har haft och kommer att få möjlighet att delta.

Vårt fortsatta arbete 2009
Arbetsmarknaden och arbetslivet i Sverige präglas idag av allt större och snabbare förändringar.
Den allt högre förändringstakten i arbetslivet och samhället i övrigt leder till ett ökat behov av
kompetensutveckling och att allt fler får inrikta sig på att byta yrkesinriktning en eller flera
gånger under sitt verksamma yrkesliv. I arbetet inom Jobbtorg Stockholm styrs vi av uppdraget
att stödja aspiranterna att fortare komma ut i självförsörjning. Förutom av detta påverkas även
vårt arbete av den allt högre förändringstakten. Som studie- och yrkesvägledare finns idag
behov av att arbeta alltmer med fokus på den långsiktiga planeringen i en form av karriär- eller
livsplanering. Detta parallellt med att vi även fortsättningsvis ska kunna ge våra aspiranter stöd i
att kunna fokusera på de mer kortsiktiga målen.

Vägledning bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. För den fortsatta verksamheten vill vi
utveckla vårt arbetssätt och ta del av den utveckling som sker när det gäller teorier och metoder
inom vägledningsområdet. Efter detta första år i organisationen har vi kunnat synliggöra våra
främsta utvecklingsområden. Vi ser dock inte dessa områden som statiska utan någonting som
kan komma att ändras under tidens gång.

Stockholm den 2008-11-04
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Bilaga 2 – Intervjumanual

1. Hur upplever du studie- och yrkesvägledningssamtalen på Jobbtorg? (Bakgrund)
2. Hur är känslan i början av samtalen, jämfört mot slutet av samtalet? (Bakgrund)
3. Studie- och yrkesvägledarna på Jobbtorg har skrivit in de etiska riktlinjerna (från

vägledarföreningen) i sin verksamhetsplan. Hur gick tankegångarna runt inskrivningen
av dem, och hur kom det sig att de står med? (Bakgrund)

4. Vilken sorts studie- och yrkesinformation använder du i samtalet? (Forskningsfråga 1
och 2.)

5. Får du information av coacherna om aspiranterna, i vilken form, hur förväntas du
hantera denna/ är informationen utgångspunkt för vad du gör? (Forskningsfråga 2.)

6. Hur arbetar du/ni med de etiska riktlinjerna utifrån dessa tre punkter? (Forskningsfråga
2.)
1.3 Vägledare främjar individers fria och övervägda studie- och yrkesval.
2.1 Vägledaren sätter individen i centrum och står fri från särintressen.
2.3 Vägledaren strävar efter att ge relevant, tydlig och objektiv information.

7. Vilka dilemman möter du på Jobbtorg utifrån de ovanstående punkterna?
(Forskningsfråga 1.)

8. Har du något konkret exempel på när du stött på ett etiskt dilemma i ditt arbete på
Jobbtorg? Hur såg dilemmat ut? Gick det att lösa? (Forskningsfråga 1.)

9. Har du utarbetat ett eget arbetssätt kring de etiska riktlinjerna? Hur? (Forskningsfråga
2.)

10. Reflekterar du kring de etiska riktlinjera i ditt dagliga arbete? (Forskningsfråga 2.)
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Bilaga 3 - Missivbrev

Hej!

Som vi redan nämnt i vår första kontakt heter vi Tobias Jensen och Ulrika Hindersson och läser
vår sista termin på studie- och yrkesvägledarprogrammet på Stockholms Universitet.
C-uppsatsen vi kommer att genomföra är vårt examensarbete och just dina åsikter/ upplevelser
är viktiga för oss. Under hela uppsatsarbetet är vi under handledning av Carina Schedvin,
hennes kontaktuppgifter hittar ni nedan.

Med anledning av den kommande intervjun, vill vi informera dig om syftet för vår C- uppsats
som är följande:

Att undersöka hur studie- och yrkesvägledare på Jobbtorg arbetar med de intressekonflikter som
kan uppstå kring de etiska riktlinjerna.

Intervjun tar ca 45 minuter och vi kommer med din tillåtelse att spela in intervjun. Denna
inspelning kommer endast att användas i undersökningssyfte, de som kommer få tillgång till
materialet är utöver oss själva vår handledare, samt oppositionspartners. Ditt namn kommer inte
att nämnas i undersökningen då din anonymitet som undersökningsperson ska bevaras i högsta
grad.

Vi ser fram emot att träffa dig och tackar dig på förhand för din medverkan.

Vid frågor kontakta oss eller vår handledare.

Studenter på Studie- och yrkesvägledarprogrammet på Stockholms universitet.
Tobias Jensen
E- post: XX
Tel. nr: XX

Ulrika Hindersson
E- post: XX
Tel. nr: XX

Handledare
Carina Schedvin
E- post: XX
Tel. nr: XX
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