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Årsmöte 2017 
Årsmötet hölls fredagen den 24 mars 2017 på Essinge konferenscenter, Stora Essingen, Stockholm. 
Föreningen prövade en ny form för årsmötet och genomförde det på eftermiddagen i direkt 
anslutning till ett välbesökt medlemsseminarium. På mötet var 30 medlemmar närvarande samt 8 via 
fullmakt. 
 
Medlemsseminarium 
I samband med årsmötet inbjöds medlemmar till ett seminarium fredagen den 24 mars på temat 
”Den olikvärdiga vägledningen – en diskussion om de som får och de som inte får”. Ett 60-tal 
medlemmar deltog på seminariet som inleddes med inlägg av Ulf P Lundgren och fortsatte med 
paneldebatt. De medverkande i debatten var förutom Ulf P, representerade 
Utbildningsdepartementet, Skolverket, Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsutredningen, 
oppositionen och föreningen. 
 
Styrelsens sammanträden under 2017 
Lördagen 25 mars i Stockholm, konstituerande möte 
Lördag 20 – söndag 21 maj i Luleå 
Lördag 9 – söndag 10 september i Stockholm 
Lördag 28 oktober i Stockholm 
 
Styrelsemöte via telefon 
Styrelsen har inte genomfört något telefonsammanträde under året. 
 
Arbetsutskott, AU 
AU har under året bestått av Karin Asplund, Tommy Ripmarken, Jeanette Lehninger och Hannah 
Lindqvist. AU har i första hand kommunicerat via e-post. 
 
Medlemsstatistik 2017 
Vid årsskiftet 2017–2018 hade föreningen 1145 medlemmar (1087 året innan). 
 
Tidskriften Vägledaren 
Under året har fyra nummer av Vägledaren publicerats och distribuerats till medlemmarna samt till 
de 52 prenumeranterna. Se även vägledarens verksamhetsberättelse. 
 
Medlemsbrev 
Under verksamhetsåret har 6 medlemsbrev gått ut till medlemmarna. 
 
Remissvar 2017 från Sveriges Vägledarförening 
Styrelsen har under året lämnat remissvar på ”En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla 
unga ska påbörja och fullfölja gymnasieutbildning” (SOU 2016:77), ”Tillträde för nybörjare – ett 
öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning” (SOU 2017:20) samt ”Utbildning, 
undervisning och ledning . reformvård till stöd för en bättre skol” (SOU 2017:51).   

Styrelsen yttrade sig också över promemoriorna ”Förslag till mer ändamålsenliga 
basårsbestämmelser” (U2017/01171/UH) samt ”Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på 
yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program” (U2017/03537/GV).  

Samtliga svar återfinns på föreningens hemsida. 

 
 
 



 
 

Etiska rådet 
Etiska rådet har haft fem telefonmöten under året, samt ett fysiskt möte (25 oktober) i samband med 
SVF:s konferens. 
 
Möjligheten att ställa frågor till etiska rådet finns via SVF:s webb, via etiska rådets e-postadress. Vi 
har även svarat på mailfrågor som har haft koppling till etiska rådets område och som inkommit till 
SVF:s mailadress, som tidigare år hoppas vi på ännu fler kontakter i framtiden. 
 
Etiska rådet har under året främst arbetat med att försöka utveckla och synliggöra arbetet med etik 
och vägledning. Detta bl a genom att skriva artikel till Vägledaren, se över föreningens webbsidor 
som handlar om etik samt försöka öka medvetenheten kring etikfrågor. 
 
Arbetet under 2017 har varit främst att arbeta med att implementera de nya etiska riktlinjerna i 
verksamheten och ta fram nya mål för att öka medvetenheten kring etik och vägledning, samt att 
hitta sätt att synliggöra detta.  
 
Vi ser fram emot fortsatt arbete med etikfrågor under 2018. 
 
Styrelsens arbetsgrupper 
”Fredags-gruppen” med uppdrag att anordna ett program fredagen före årsmötet 2017, har bestått 
av Jeannette Lehninger, sammankallande, Tarja Ståhl, Katarina Petersson och Leif Strandberg. Efter 
årsmötet ombildades gruppen med uppdrag att anordna ett nytt seminarium i samband med 
årsmötet 2018. Gruppen har då bestått av Jeannette Lehninger, sammankallande t o m september, 
Hanna Grinde, sammankallande fr o m oktober, Tarja Ståhl, Katarina Petersson, Leif Strandberg och 
Veronika Fransson Isaksson. 

Målsättningsparagrafen inleds med  
Föreningen har till uppgift att utveckla vägledningen genom att 
- påverka samhället för att undanröja orättvisor och utslagningsmekanismer inom skola och arbetsliv 
och för att främja allas möjligheter till utveckling i utbildning och arbete. 
Föreningens medlemsseminarier som anordnas i samband med årsmötet är exempel på hur punkten 
aktualiseras.  

Kommunikationsgruppen har under 2017 haft mailkontakt samt två telefonmöten: 2017-10-02 och 
2017-10-16 utöver de tillfällen som funnits i samband med styrelsemöten. Gruppen har bestått av: 
Paola Lineo Romero (sammankallande), Ann-Caroline Henriksson, Louise Andersson, Hannah 
Lindqvist samt Jonas Wilhelmsson.  

Under året har vi bl.a. arbetat med att få fram en grafisk profil till både hemsidan 
(www.vagledarforeningen.se) och till tidningen Vägledaren. Sammankallande har haft ett fysiskt 
möte med tidningens layoutare angående Vägledaren 2017-10-22 och vi har valt att arbeta med grön 
färg som huvudfärg och komplementfärgerna röd, gul och blå.   

Vägledningens dag har fått en uppdaterad affisch som även skickats med i ett av tidningens nummer 
samt på mail i ett medlemsbrev inför 8 oktober.  

Bilden på de balanserade stenarna som Etik-gruppen använder på bland annat hemsidan har 
vektoriserats och även gjorts till en svartvit logga.  

Det har även publicerats 8 stycken annonser i form av banners på hemsidan under årets gång.  

Konferensgruppen 2017 har bestått av Tommy Ripmarken, Ann-Caroline Henriksson, Annika 
Lindgren, Tarja Ståhl, Anders Lovén och Anita Edvinsson. 



 
 

Konferensgruppen 2018 för att förbereda den internationella konferensen som hålls i oktober 2018 
har bestått av Karin Asplund (sammankallande), Paola Lineo Romero, Lena Collin, Stig Svanberg, 
Anita Edvinsson, Anders Loven, Veronika Fransson Isaksson samt Eva Borin Dahlberg och Anette 
Unger som representanter för Göteborgs stad som medarrangör.  

Gruppen har fortsatt planeringen inför öppnandet av websidan och organisation av genomförandet. 
Två internationellt kända föreläsare har bokats och ett stort antal kontakter har tagits för att 

• forma Scientific Committee som ska göra urval av seminarier, workshops och poster,  

• vidtala nyckelpersoner för att genomföra Symposier och 

• intressera forskare och praktiker att skicka in sina papers för presentation på konferensen.  

Ett stort antal kontakter har också tagits för att få fram sponsring/medfinansiering av konferensen 
för att hålla deltagaravgiften på så låg nivå som möjligt. 

Inför konferens har en annons utarbetats för att använda till tidningen, på hemsidan samt 

Vägledarföreningens egen Facebook-grupp ”Sveriges vägledarförening”. 

Inför IAEVG:s konferens och årsmöte i Mexico City i 29 november – 1 december 2017 sponsrade 
Göteborgs stad med en flyer (1000 ex) för marknadsföring. Karin Asplund och Paola Lineo Romero 
deltog från föreningens sida och lanserade konferensen och websidan. 

Lokala grupper 
Styrelsen kan konstatera att aktiviteten bland föreningens medlemmar avtar alltmer. Under 2017 har 
ingen lokal grupp ansökt om verksamhetsbidrag.  

Medlemsrekrytering 2017 
Under 2017 har inga särskilda medlemsrekryteringar gjort. Det har varit svårt att komma till 
utbildningarna. 
 
Studentblogg 
Under maj 2017 har föreningen inte haft någon studentbloggare.  
 
Årsmötet och medlemmarnas deltagande 
Styrelsen har under året diskuterat det låga medlemsdeltagandet i årsmöte. I syfte att öka 
engagemanget och försöka attrahera fler att delta beslutade styrelsen pröva en ny modell och 
genomförde årsmötet på eftermiddagstid i direkt anslutning till seminariet fredagen den 24 mars i 
Stockholm. Antalet fysiska deltagare blev något fler, 30 mot 20 vid årsmötet 2016. Antalet fullmakter 
var dock färre, 8 mot 27 vid årsmötet 2016. 
 
Rikskonferensen 2017 
Konferensen genomfördes 26–27 oktober i Stockholm i egen regi. Konferensen lockade denna gång 
169 betalande deltagare och utvärderingen som skickades ut besvarades av 115 deltagare som gav 
mycket positiva omdömen.  

Academia – stipendier för en veckas utbyte i Europa för vägledare 
Eftersom föreningen inte är behörig sökande av projekt inom Erasmus+ KA1 så har vi inte kunnat 
skicka ut några egna deltagare inom Academia under de senaste åren. Genom ett samarbete med 
Euroguidance har vi kunnat erbjuda deltagare platser under 2017. Totalt tre personer fick möjlighet 
att åka ut för att delta i Academia under våren 2017. 

I april tog föreningen emot en vägledare från Frankrike och Tyskland inom Academianätverket för ett 
veckoprogram i Göteborg. 



 
 

Årets koordinatorsmöte anordnades av Frankrike och ägde rum i Strasbourg i december men ingen 
kunde delta från föreningen. Framtiden för Academia har diskuterats och under året och en mindre 
grupp arbetar med möjligheten att göra en större projektansökan inför 2018.  

Vägledarpriset 2017 

Årets vägledarpris fick in 13 nomineringar. I nomineringsgruppen sitter Paola Lineo Romero, 
Jeannette Jehninger och Ann-Caroline Henriksson, sammankallande. Nomineringsgruppen har haft 
telefonmöten ang. nomineringarna. Nomineringsgruppen valde Camilla Andersson, studie- och 
yrkesvägledare på Djurgårdsskolan i Eskilstuna med motiveringen” Camilla har med stort 
engagemang drivit projektet Jobbcirkus i Eskilstuna kommun, ett projekt som nu blivit permanent. 
Jobbcirkus är ett verktyg för att vägleda unga och unga vuxna och ge dem fördjupad kunskap om 
valet till gymnasiet. Idag råder en obalans mellan vilka utbildningar de unga väljer och 
arbetsmarknadens behov av arbetskraft både lokalt, regionalt och nationellt. Utställningen ökar 
besökarnas kunskap om detta. Camilla har idag ett övergripande uppdrag i kommunen. Med sitt 
engagemang hittar hon vägar för samarbete mellan skolan, näringslivet och andra aktörer. Camilla 
ser till möjligheter istället för hinder. Camilla har gjort skillnad på individnivå, skolnivå och 
kommunnivå. Hon har dessutom marknadsfört sitt yrke på ett värdefullt sätt som gör skillnad på 
många olika plan.”  

Priset delades ut på Sveriges vägledarkonferens av Anna Stenberg från Tremedia.   

Nordiska Förbundet för Studie- och Yrkesvägledning, NFSY 
NFSY höll sitt årsmöte på Yrkeshögskolan Novia i Åbo där Ingbritt Eriksson och Karin Asplund deltog 
från föreningen. Finland, som är ordförandeland för perioden 2014–2017, höll i arrangemanget och 
lämnade över ordförandeskapet till Island för perioden 2017–2020.  

I vecka 44, den 3–4 november, var det ordinarie styrelsemöte i NFSY i Reykjavik och Karin Asplund 
och Ingbritt Eriksson deltog från föreningen. På mötet beslutades att nominera Guðbjörg 
Vilhjálmsdóttir till NFSY 2019 då Raimo avgår. 

Myndighetssamverkan 
Föreningen är med i programrådet för studie- och yrkesvägledarutbildningen i Stockholm där 
föreningen representeras av Jeanette Lehninger. Jonas Wilhelmsson bevakar utbildningen i 
Malmö/Varberg och Veronika Fransson Isaksson bevakar utbildningen i Umeå.  

Övrigt 
Tommy Ripmarken blev under året intervjuad av Riksdagens utbildningsutskott kring studie- och 
yrkesvägledningen i Sverige och vårt tankar och åsikter kring detta av en av utskottets sekreterare. 
Utbildningsutskottet hade bestämt att de själva skulle göra en undersökning kring studie- och 
yrkesvägledningen då dessa frågor diskuterades mycket under året både inom utbildningssektorn 
som arbetsmarknadssektorn. 

Under hösten fick föreningen från VHS erbjudande att på ett av deras mandat deltaga i ett EU2018 
arrangerat möte kring vägledning i Europa i Tallinn, Estland. Tommy Ripmarken deltog i den svenska 
delegationen, och passade på att bjuda in alla till en stor internationell vägledningskonferens i 
Göteborg 2–4 oktober 2018. Under konferensen presenterade olika länder olika program och 
forskning kring främst hur man skall nå arbetslösa och i stort outbildade med vägledning, hur man 
kan använda modern teknik (internet) för distansvägledning och några ämnesområden till. De 
svenska deltagarna delade upp oss på de olika seminarierna som hölls. 

Den 24 oktober deltog Paola Lineo Romero som föreningens representant i Arbetsförmedlingens 
möte runt Referensmaterial för arbetsförmåga för gruppen studie- och yrkesvägledare. 

 



 
 

International Association for Educational and Vocational Guidance, IAEVG 
Konferensen genomfördes 29 november- 1 december 2017 i Mexico City, Mexico, på temat 
‘Guidance for Building the Future’. Karin Asplund och Paola Lineo Romero deltog som föreningens 
representanter. Konferensen rapporteras i Vägledaren nummer 1 och 2, 2017. 

Arbetet med att arrangera IAEVG-konferensen 2018 har redovisats under avsnittet Styrelsens 
arbetsgrupper. 

Vägledningens Dag den 8 oktober 2017 
Inför Vägledningens Dag skickade föreningen ut den affisch som togs fram inför 2015, till 
medlemmarna. Den är tänkt att användas i samband med olika arrangemang den 8 oktober. 
Vägledningens dag finns med i listan över temadagar som en årligen återkommande dag 
(temadagar.se).  

Slutord 
Styrelsen har varit fulltalig och arbetet har fungerat bra under året. Arbetet med den 41:e 
konferensen och seminariet i samband med årsmötet har varit inspirerande och haft stort fokus 
under året. Stor kraft har också lagts på att förbereda den internationella konferensen som ska äga 
rum i Göteborg i oktober 2018.  
 
I slutet av året tillsattes en utredning om studie- och yrkesvägledning som ska lämna sitt 
slutbetänkande i oktober 2018. Föreningen hoppas kunna följa den utredningen närmare under 
2018. 
 
Göteborg i mars 2018  
 
 
 
För styrelsen i Sveriges Vägledarföreningen 
Karin Asplund, ordförande 


