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Valberedning 
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Torbjörn Nilsson    Karlstad 
Lena Collin     Göteborg 
 
Årsmöte 2018 
Årsmötet hölls fredagen den 16 mars 2018 på Essinge konferenscenter, Stora Essingen, Stockholm. 
Föreningen genomförde för andra gången årsmötet på eftermiddagen i direkt anslutning till ett 
välbesökt medlemsseminarium. På mötet var 35 medlemmar närvarande inklusive 6 via fullmakt. 
 
Medlemsseminarium 
I samband med årsmötet inbjöds medlemmar till ett seminarium fredagen den 16 mars på temat 
”Vägledningens roll i ett samhälle med ökande klyftor – finns det förutsättningar för en likvärdig och 
kompensatorisk vägledning?”. Se vidare under rubriken styrelsens arbetsgrupper.  
 
Styrelsens sammanträden under 2018 
Lördag 20 – söndag 21 januari i Göteborg 
Lördagen 17 mars i Stockholm, konstituerande möte 
Lördag 26 – söndag 27 maj i Göteborg 
Lördag 1 – söndag 2 september i Göteborg 
Lördag 8 – söndag 9 december 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 Lina Holm. 
AU har i första hand kommunicerat via e-post. 
 
Medlemsstatistik 2018 
Vid årsskiftet 2018–2019 hade föreningen 1153 medlemmar (1145 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 på grund av tekniska problem endast 1 medlemsbrev gått ut. 
 
Remissvar 2018 från Sveriges Vägledarförening 
Styrelsen har under året lämnat remissvar på Arbetsförmedlingens strategi för Karriärvägledning,  
Promemorian Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildningar (Dnr U2018/02165/UH), 
Promemorian Uppföljningssamtal med personer som studerar med studiestartsstöd (U2017:10, Dnr 
U2018/01589/GW) samt betänkandet Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller 
studerar (SOU 2018:11). 

Samtliga svar återfinns på föreningens hemsida. 

 
 
 
 
 



 
 

Etiska rådet 
Etiska rådet har inte haft telefonmöten eller fysiskt möte under året. Rådet har främst haft kontakt 
via mail.  

Etiska rådet har bemannat och diskuterat etiska frågor vid IAEVG konferensen i Göteborg den 2-4 
oktober.  

Möjligheten att ställa frågor till etiska rådet finns via SVF:s webb, via etiska rådets epostadress. 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. Tyvärr så har det inte varit 
så mycket frågor som vi har önskat.  

Arbetet under 2018 har varit av ett mellanår 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. Etiska rådet har under året främst arbetat med att försöka 
utveckla och synliggöra arbetet med etik och vägledning, dock i en liten skala. Det har funnits idéer 
som etiska rådet har önskat att genomföra, men pga av ekonomiska skäl så har detta inte skett. Vi 
hoppas dock att detta kommer att kunna implementeras under 2019. 

Vi ser fram emot fortsatt arbete med etikfrågor under 2019. 

Styrelsens arbetsgrupper 
”Fredags-gruppen”: SVF har under ett par år anordnat seminarium i anslutning till årsmötet. Detta 
eftersom föreningen har fått positiva reaktioner på att anordna seminarium med koppling till 
aktuella frågor innan årsmötet.  

Seminariegruppen har haft i uppdrag att anordna ett program under fredagen i anslutning till 
årsmötet 2018. Seminariegruppen har bestått av Hanna Grinde, sammankallande, Veronica Fransson, 
Jeannette Lehninger, Leif Strandberg, Tarja Ståhl och Katarina Petersson.  

Seminariet 16 mars 2018 hade som rubrik: Vägledningens roll i ett samhälle med växande klyftor – 
finns förutsättningarna för en likvärdig och kompensatorisk vägledning?  

Seminariet inleddes av Lena Hartvigsson som presenterade LR:s rapport kring studie- och 
yrkesvägledningens effekter, innehåll och kompensatoriska inslag.  

Därefter följde en paneldebatt där representanter från regering och opposition, utredare från TCO 
och från utredningen för utvecklad studie- och yrkesvägledning samt en verksam studie- och 
yrkesvägledare. Seminariet avslutades genom rundabordssamtal där alla deltagare fick möjlighet att 
diskutera dagens frågor. Vid seminariet 2018 deltog ca 70 personer 

Efter årsmötet ombildades gruppen med uppdrag att anordna ett nytt seminarium i samband med 
årsmötet 2019. Gruppen har inför årsmötet 2019 bestått av Hanna Grinde, sammankallande, 
Veronica Fransson, William Lindo, Katarina Petersson, Tarja Ståhl och Jonas Vilhelmsson, 

Arbetsgruppen har fortsatt haft som uppdrag att aktualisera den första punkten i 
målsättningsparagrafen. 

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.” 

 Målsättningsparagrafen kommer att hållas aktuell även i fortsättningen, genom bl a seminarium 
innan årsmötet. Föreningens syfte är att stimulera till debatt. 



 
 

Kommunikationsgruppen har under 2018 haft i samband med styrelsemöten samt haft mejlkontakt 
mellan dessa tillfällen. Gruppen har bestått av: Ann-Caroline Henriksson (sammankallande), Volkan 
Serengil, Hanna Grinde och Jonas Wilhelmsson samt Paola Romero och Hannah Lindqvist som 
adjungerade.  

Under året har vi bl.a. arbetat med både hemsidan (www.vagledarforeningen.se) och konferensens 
websida (www.iaevgconference2018.se) samt föreningens facebooksida.  

Konferensgruppen 2018 för att förbereda den internationella konferensen som hölls 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, Vägledningscentrum, som medarrangör.  

Gruppen har ansvarat för planering och organisation av genomförandet. Föreläsare har bokats och 
ett stort administrativt arbete har genomförts för att  

 ge Scientific Committee underlag för urval av seminarier, workshops och poster,  

 organisera program med seminarier, workshops och symposier och 

 ta fram underlag för tryckning av konferensmaterial samt 

 underlag för dokumentation på minnessticka.  

Inför konferens har annonsering gjorts i Vägledaren, på föreningens webbsida och på IAEVGs 

webbsida, Vägledarföreningens egen Facebook-grupp ”Sveriges vägledarförening” samt 

konferensens webbsida www.iaevgconference2018.se. 

Totalt var det drygt 750 deltagare på konferensen som genomfördes 2-4 oktober 2018 på Svenska 
Mässan, Göteborg. 53 parallella seminarier, workshops och symposier med totalt 96 ”papers” 
genomfördes. Utvärderingen som skickades ut besvarades av 226 deltagare som gav mycket positiva 
omdömen. 
 
Konferensgruppen 2019 tillsattes efter det att IAEVG-konferensen genomförts och består av Karin 
Asplund, sammankallande, Tommy Ripmarken, Katarina Petersson, Ann-Caroline Henriksson, Tarja 
Ståhl, Jeannette Lehninger, Jeanette Ekberg och Anita Edvinsson. 

Lokala grupper 
Styrelsen kan konstatera att aktiviteten bland föreningens medlemmar avtar alltmer. Under 2018 har 
tre lokala grupper fått verksamhetsbidrag – Fyrbodal, Karlstad och Örnsköldsvik.  

Medlemsrekrytering 2018 
Under 2018 har inga särskilda medlemsrekryteringar gjort. Det har varit svårt att komma till 
utbildningarna. 
 
Studentblogg 
Under maj 2018 har föreningen inte haft någon studentbloggare.  
 
Årsmötet och medlemmarnas deltagande 
Årsmötet som genomfördes på eftermiddagstid i direkt anslutning till seminariet fredagen den 16 
mars i Stockholm genomfördes med god uppslutning och många tog aktiv del i diskussionerna. Totalt 
35 närvarande samt 6 fullmakter (30 resp 8 vid årsmötet 2017). 
 
Rikskonferensen 2018 
Rikskonferensen ersättes 2018 av den internationella IAEVG-konferensen. 

 

http://www.iaevgconference2018.se/


 
 

 
 
Academia – stipendier för en veckas utbyte i Europa för vägledare 
Eftersom föreningen inte är behörig sökande av projekt inom Erasmus+ KA1 så har vi genom ett 
samarbete med Euroguidance kunnat erbjuda deltagare platser under 2018. Totalt tre personer fick 
möjlighet att åka ut för att delta i Academia under våren 2018. 

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

Årets koordinatorsmöte anordnades av Lettland och ägde rum i Riga i december men ingen kunde 
delta från föreningen.  

Vägledarpriset 2018 

Årets vägledarpris fick in 8 nomineringar. I nomineringsgruppen sitter Jeannette Lehninger, William 
Lindo och Ann-Caroline Henriksson, sammankallande. Nomineringsgruppen har träffats under ett 
styrelsemöte ang. nomineringarna. Nomineringsgruppen valde Sara Nordström, Timrå, till årets 
pristagare. Priset delades ut på Sveriges vägledarkonferens av Anna Stenberg från Tremedia.  

Nordiska Förbundet för Studie- och Yrkesvägledning, NFSY 
NFSY höll sitt årsmöte på Island där Ingbritt Eriksson och Karin Asplund deltog från föreningen. 
Island, som är ordförandeland för perioden 2017–2020, höll i arrangemanget.  

I anslutning till konferensen i Göteborg hölls ordinarie styrelsemöte i NFSY den 6 oktober och Karin 
Asplund, Ingbritt Eriksson, Katarina Petersson samt Lena Collin deltog från föreningen.  

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 och William Lindo deltog i seminariet som anordnades av Riksdagens 
utbildningsutskott i juni i samband med att rapporten ”Studie- och yrkesvägledning i grundskolan och 
gymnasieskolan – en uppföljning” (2017/18:RFR24) publicerades.  

Jeanette Ekberg har under året deltagit i Arbetsförmedlingens referensgrupp. 

Ordförande Karin Asplund har träffat huvudsekreteraren i regeringens utredning om studie- och 
yrkesvägledningen i grundskolan. 

International Association for Educational and Vocational Guidance, IAEVG 
Konferensen genomfördes 2-4 oktober 2018 i Göteborg på temat ”A Need for Change” med Sveriges 
Vägledarförening som huvudarrangör i samarbete med IAEVG och Göteborgs Stad och med stöd från 
Euroguidance. I samband med konferensen anordnade IAEVG ett ”pre-Symposium” för ca 80 
inbjudna deltagare från hela världen. 

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

Vägledningens Dag den 8 oktober 2018 
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 42:e 
konferensen, tillika IAEVG-konferens, och seminariet i samband med årsmötet har varit inspirerande 
och haft stort fokus under året. Samtidigt tog det mycket kraft av alla involverade. 
 
Vi ser fram emot ett 2019 med betänkandet om studie- och yrkesvägledning som ett viktigt 
fokusområde. 
 
Göteborg i mars 2019  
 
 
 
För styrelsen i Sveriges Vägledarföreningen 
Karin Asplund, ordförande 


