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Årsmöte 2019
Årsmötet hölls fredagen den 29 mars 2019 på Essinge konferenscenter, Stora Essingen, Stockholm.
Föreningen genomförde årsmötet på eftermiddagen i direkt anslutning till ett välbesökt
medlemsseminarium. På mötet var 28 medlemmar närvarande inklusive 12 via fullmakt.
Styrelsens sammanträden under 2019
Eftersom vintersammanträdet genomfördes i december 2018 hade styrelsen bara 3 styrelsemöten
under året.
Lördag 30 – söndag 31 mars i Stockholm som också var konstituerande möte
Lördag 31 augusti – söndag 1 september i Stockholm
Lördag 26 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, Jeannette Lehninger och Lina Holm.
AU har i första hand kommunicerat via e-post.
Medlemsstatistik 2019
Vid årsskiftet 2019–2020 hade föreningen 1055 medlemmar (1153 året innan).
Tidskriften Vägledaren
Under året har fyra nummer av Vägledaren publicerats och distribuerats till medlemmarna samt till
de 15 prenumeranterna. Se även vägledarens verksamhetsberättelse.
Medlemsbrev
Under verksamhetsåret har 6 medlemsbrev gått ut.
Remissvar 2019 från Sveriges Vägledarförening
Föreningen har lämnat remissvar till utredningen ”Framtidsval – karriärvägledning för individ och
samhälle” SOU 2019:4.
SVF välkomnade den utredning som föregick remissförfarandet samt välkomnar och instämmer i
huvudparten av de lämnade förslagen som avser att stärka studie- och
yrkesvägledning/karriärvägledning inom utbildningsväsendet.
SVF ansåg att förslagen i utredningen är välmotiverade och att det är värdefullt och positivt att
författarna till remissen har gjort en så genomgripande utredning av området studie- och
yrkesvägledning/karriärvägledning.
SVF anser att Framtidsval tog fram många områden som är viktiga för både
elever/studenter/klienter/besökare och professionella. Några punkter att uppmärksamma är:
• alla elever/studenter och sökande ska ha tillgång till karriärvägledning av hög kvalitet och att
resurser finns tillgängliga för detta.
• för bästa möjliga studie- och yrkesvägledning/karriärvägledning krävs en kvalificerad och
kompetent yrkesprofession
• förslaget på skärpningen av kraven på att tillhandahålla och erbjuda karriärvägledning hos
huvudmannen ska lagstadgas
• krav på att få anställas som studie- och yrkesvägledare/karriärvägledare ska vara lagstadgad
yrkesutbildning inom området

•
•
•
•
•
•

fortbildning och kompetenshöjning inom kunskapsområdet ska vara återkommande för
skolledare och lärare
studie- och yrkesvägledare ska ha rätt till kontinuerlig fortbildning
ökad forskningssatsning för att stödja forskningsområdet val och väljande är nödvändig
val och väljande bör bli ett självständigt akademiskt ämne
möjligheterna till forskning för yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare/karriärvägledare bör
förstärkas
för att garantera oberoende och kvalitet bör Skolverket ansvara för en vägledningswebb med
digitala verktyg

För hela remissvaret, se SVF:s webbsida. www.vagledarforeningen.se
Etiska rådet
Etiska rådet har haft 5 telefonmöten samt haft ett fysiskt möte under två dagar under året. Mellan
telefonmöten och de fysiska mötena så har rådet haft kontakt via mail.
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. De frågor som har inkommit har rådet besvarat via mail och telefonkontakt. Som tidigare
år hoppas vi på ännu fler kontakter i framtiden och att kontaktytan med medlemmarna ska
utvecklas.
Etiska rådet har under året främst arbetat med att utveckla och stärka arbetet med etik och
vägledning. De tankar och idéer som etiska rådet har önskat att genomföra tidigare har nu börjat
genomföras under 2019.
Arbetet under 2019 har främst fokuserat på att ta fram ett dokument kring etik och juridik som syftar
till att stödja medlemmarna att förhålla sig till den juridik som reglerar vägledande verksamheters
arbete och som ska komplettera de etiska riktlinjerna. Etiska rådet har samarbetat med Staffan
Olsson som tagit fram en text om den lagstiftning som reglerar vägledningsfältet. Texten planeras att
publiceras på SVF:s webbsida tidig vår 2020. Etiska rådets önskan är att fortsätta med att tydliggöra
de etiska riktlinjerna och deklarationen även under 2020.
Vi ser fram emot fortsatt arbete med etikfrågor under 2020.
Styrelsens arbetsgrupper
”Fredags-gruppen” har under 4 år anordnat seminarium i anslutning till årsmötet. Föreningen har
under dessa år fått positiva reaktioner på att anordna seminarium med koppling till aktuella frågor
innan årsmötet.
Seminariegruppen som haft i uppdrag att ordna program 2019 har bestått av Hanna Grinde,
sammankallande, Veronica Fransson, William Lindo, Katarina Petersson, Volkan Serengil och Tarja
Ståhl.
Seminariet som hölls den 29 mars hade som rubrik: Vägledarlyftet – nu lyfter vi professionen.
Seminariet målsättning var att diskutera förutsättningarna för studie- och yrkesvägledarnas
profession. Seminariet inleddes med en introduktion av området William Lindo samt ett inledande tal
(brandtal) av Katarina Petersson, båda från SVF:s styrelse.
Därefter följde en paneldebatt där representanter från olika myndigheter och yrkesverksamma:
Mikaela Zelmerlööw, Skolverket; Tarja Ståhl, Arbetsförmedlingen; Hanna Karlsson,
Arbetsmarknadsenheten Gotland; Mia Lindberg, Fyrbodals kommunalförbund samt Lotten Johansson
och David Spak, yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare. Seminariet avslutades genom

rundabordssamtal där alla deltagare fick möjlighet att diskutera frågor kring hur vi kan lyfta
yrkesprofessionen. Vid seminariet 2019 deltog ca 30 personer.
Efter årsmötet ombildades gruppen med uppdrag att anordna ett nytt seminarium i samband med
årsmötet 2020. Gruppen har inför årsmötet 2020 bestått av Veronica Fransson, sammankallande,
Hanna Grinde, William Lindo, Katarina Petersson, Volkan Serengil och Tarja Ståhl.
Arbetsgruppen har fortsatt haft som uppdrag att aktualisera den första och andra 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.”
samt
”stimulera debatten om vägledningens innehåll, metoder, etik och organisation”
Målsättningsparagrafen kommer att hållas aktuell även i fortsättningen, genom bl a seminarium
innan årsmötet.
Kommunikationsgruppen har under 2019 haft möten i samband med styrelsemöten, samt kontakt
via mejl mellan dessa tillfällen. Gruppen har bestått utav: Hanna Grinde (sammankallande), AnnCaroline Henriksson, Volkan Serengil samt Lina Holm. Under året har vi fortsatt vårt arbete med
hemsidan (www.vagledarforeningen.se) och föreningens facebooksida. Under året har föreningen
startat ett instagramkonto för att bättre nå ut till medlemmar och inkludera medlemmarna mer i
styrelsens arbete.
Lokala grupper
Styrelsen kan konstatera att aktiviteten bland föreningens medlemmar avtar alltmer. Under 2019 har
ingen lokal grupp ansökt om verksamhetsbidrag.
Medlemsrekrytering 2019
Under 2019 har inga särskilda medlemsrekryteringar gjort. Det har till exempel varit svårt att komma
till utbildningarna i Umeå och Malmö för att träffa studenterna.
Studentblogg
Under maj 2019 har föreningen inte haft någon studentbloggare.
Årsmötet och medlemmarnas deltagande
Årsmötet som genomfördes på eftermiddagstid i direkt anslutning till seminariet fredagen den 29
mars i Stockholm hade god uppslutning och många tog aktiv del i diskussionerna. Totalt 28
närvarande inklusive 12 fullmakter (35 resp 6 vid årsmötet 2019).
Rikskonferensen 2019
Rikskonferensen 2019 genomfördes 24-25 oktober på Essinge konferens och temat var ”Allt är
möjligt – En vägledning i framkant!”. Totalt deltog 109 betalande personer. Konferensgruppen har
bestått av Karin Asplund, Tommy Ripmarken, Lena Collin, Ann-Caroline Henriksson, Tarja Ståhl,
Jeannette Lehninger och Anita Edvinsson.
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 fortsatt kunnat erbjuda deltagare platser under 2019. Totalt fem
personer fick möjlighet att åka ut för att delta i Academia under våren 2019 och de fem var Åsa

Sundqvist Skvaderns Gymnasium, Seth Lassing, Vuxenutbildningscentrum Malmö, Johannes
Blomqvist, Mora Folkhögskola, Mirja Sjögren. AMF Stockholm och Tina Mathé Chalmers, Göteborg
I april tog föreningen emot en vägledare från Frankrike, Estland och Tyskland inom
Academianätverket för ett veckoprogram i Göteborg.
2019 års koordinatorsmöte anordnades av Tyskland och ägde rum i Mannheim i december men
ingen kunde delta från föreningen.

Vägledarpriset 2019
Vägledarpriset för 2019 fick in 8 nomineringar. I nomineringsgruppen sitter Jeannette Lehninger, Lina
Holm och Ann-Caroline Henriksson, sammankallande. Nomineringsgruppen har träffats under ett
styrelsemöte ang. nomineringarna. Nomineringsgruppen valde David Spak till årets pristagare.
Priset delades ut på Essinge Konferenscenter under Sveriges Vägledarförenings konferens 24 oktober
2019 . Prisutdelare Anna Stenberg från tremedia.
Motiveringen på diplomet;
David är väldigt engagerad i vägledningen i landet och genom sitt arbete ökar han kunskapen om
studie- och yrkesvägledning i skolvärlden, inom olika branscher och organisationer samt hos
allmänheten genom bland annat sin blogg (Syvbloggen.nu) samt tidningen Skolvärlden. Genom sitt
engagemang bidrar David till att utveckla och stärka studie- och yrkesvägledningen, både regionalt
och nationellt. Han visar på hur samarbetet mellan vägledare och lärare kan se ut, stärkas och
utvecklas. David är drivande i arbetet med att utveckla vägledningen och startade i maj SYVupproret,
som syftar till att stärka vägledarnas profession. SYVupproret ställer även krav på att det skapas
hållbara tjänster för vägledare, så att landets vägledning kan bli mer likvärdig och kvalitativ.
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 deltog från föreningen. Island, som är
ordförandeland för perioden 2017–2020, höll i arrangemanget.
I anslutning till IAEVG-konferensen i Bratislava hölls ordinarie styrelsemöte i NFSY den fredagen den
13 september och Karin Asplund deltog från föreningen.
Styrelsen har också under året börjat förbereda inför Sveriges övertagande av styrelseuppdraget i
NFSY som ska ske i april 2020.
Myndighetssamverkan
Föreningen är med i programrådet för studie- och yrkesvägledarutbildningen i Stockholm där
föreningen representeras av Volkan Serengil/William Lindo. Jeanette Ekberg bevakar utbildningen i
Malmö/Varberg och Veronika Fransson Isaksson bevakar utbildningen i Umeå.
Sveriges vägledarförening blev inbjuden av Nordiska ministerrådet via Euroguidance till ett
seminarium gällande nordisk mobilitet, främst vad gäller utbildning. Mötet ägde rum i Nordiska huset
i Köpenhamn och studie- och yrkesvägledare från de nordiska länderna avhandlade en heldag fylld
med intressanta anföranden, informationsutbyten och mycket annat matnyttigt. Det gemensamma
Norden kan räknas som en av världens största ekonomier och huserar ungefär 25 miljoner invånare –
och vägledningen kan inneha en central roll i denna regions utveckling.

International Association for Educational and Vocational Guidance, IAEVG
Årets konferens genomfördes 11-13 september 2019 i Bratislava, Slovakien, på temat ”Career
Guidance for Inclusive Society”. Agneta Söderlund och Johanna Möller deltog som föreningens
representanter. Konferensen rapporteras i Vägledaren nummer 4 2019 samt i nummer 1, 2020.
I samband med konferensen anordnade IAEVG ett symposium på temat ”Dialogue and Cooperation”
som genomfördes i Brno, Tjeckien den 10 september. Agneta och Johanna deltog även på symposiet.
Vägledningens Dag den 8 oktober 2019
Vägledningens dag den 8 oktober uppmärksammades genom facebook och instagram både inför och
under dagen. Rapporter från vägledningsentusiaster inkom från aktiviteter runt om i landet.
Skolverket hade en utställning om studie- och yrkesvägledning där det gavs exempel på vägledning i
vid bemärkelse i samverkan mellan lärare och SYV. Lärarnas riksförbund hade en kampanj för nya
medlemmar. Olika verksamheter så som skolor och jobbtorg uppmärksammade dagen genom
affischer, aktiviteter och samverkan.
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 43:e
konferensen och seminariet i samband med årsmötet har varit inspirerande och haft stort fokus
under året.
I början av året lämnade utredning om studie- och yrkesvägledning sitt slutbetänkande SOU 2019:4
”Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle”. Föreningen var remissinstans och nu
väntar vi spänt på att se hur regeringen tänker gå vidare med förslagen.
Göteborg i mars 2020

För styrelsen i Sveriges Vägledarföreningen
Karin Asplund, ordförande

