SVERIGES
VAGLEDAR
FOR ENING

Verksamhetsberättelse 2020
Styrelsen
Karin Asplund, ordförande
Jeannette Lehninger, vice ordförande/koordinator Academia
Jeanette Ekberg, kassör
Ann-Caroline Henriksson, ledamot
Lina Holm, ledamot t o m 20200327
Katarina Petersson, ledamot
Tarja Ståhl, ledamot t o m 20200327
Mari Carmen Alcantara Velazquez, ledamot
Lotten Johansson, ledamot
Tommy Ripmarken, suppleant, vice kassör
Veronica Fransson Isaksson, suppleant
Hanna Grinde, suppleant
Åsa Rindbäck, suppleant
William Lindo, suppleant
Volkan Serengil, suppleant t o m 20200327

Göteborg
Hägersten
Höör
Söder Sunderbyn
Borlänge
Uppsala
Rönninge
Göteborg
Stockholm
Uppsala
Lyckeby
Falun
Kungsbacka
Stockholm
Stockholm

Etiska rådet
Katarina Petersson, sammankallande
Veronika Fransson Isaksson
Agne Rehnberg
Angelica Reinholdsson t o m 20200327
Börje Lindqvist
Åsa Sundelin

Uppsala
Lyckeby
Luleå
Stockholm
Luleå
Uppsala

Ledamöter i Nordiska Förbundet för Studie- och Yrkesvägledning, NFSY
Karin Asplund, ordinarie
Göteborg
Ingbritt Eriksson, ordinarie t o m 20200327
Kristianstad
Lena Collin, ordinarie
Göteborg
Katarina Petersson, suppleant
Uppsala
Mikaela Zelmerlööw, suppleant
Stockholm
NFSY styrelse för perioden 2020-2023
Lena Collin, ordförande
Mikaela Zelmerlööw, vice ordförande
Tommy Ripmarken, kassör
Mia Lindberg, sekreterare

Göteborg
Stockholm
Uppsala
Uddevalla

Vägledaren
Agneta Söderlund, chefredaktör/ansvarig utgivare
Johanna Möller, redaktör
David Spaak, redaktör

Njurunda
Rättvik
Stockholm

Webmaster
Hanna Grinde

Falun

Revisorer
James Sandstedt
William Petersson
Revisors suppleant:
Ingbritt Eriksson
Valberedning
Lena Collin, sammankallande
Johanna Möller
Torbjörn Nilsson t o m 20200327
Jonas Vilhelmsson

Bodafors
Sigtuna
Kristianstad

Göteborg
Rättvik
Karlstad
Göteborg

Årsmöte 2020
Årsmötet hölls fredagen den 27 mars 2020 digitals via Google meet. På mötet var 20 medlemmar
närvarande samt 17 via fullmakt, totalt 37.
Styrelsens sammanträden under 2020
Coronapandemin har gjort att styrelsen i stora delar har haft digitala styrelsemöten.
Lördag 18 – söndag 19 januari fysiskt möte i Stockholm
Tisdagen 24 mars webbaserat möte
Fredagen 27 mars webbaserat möte som också var konstituerande möte
Tisdagen 16 juni webbaserat möte
Lördag 22 augusti – söndag 23 augusti möte med delar av styrelsen på plats i Stockholm och
resterande via webb
Lördag 24 oktober webbaserat möte
Styrelsemöte via telefon
Styrelsen har inte genomfört något telefonsammanträde under året utan använt olika möjligheter till
webbmöten istället.
Arbetsutskott, AU
AU har under året bestått av Karin Asplund, Jeanette Ekberg, Tommy Ripmarken, Jeannette
Lehninger och William Lindo. AU har i första hand kommunicerat via e-post.
Medlemsstatistik 2020
Vid årsskiftet 2020–2021 hade föreningen 911 medlemmar (1055 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 7 medlemsbrev gått ut.
Remissvar 2020 från Sveriges Vägledarförening
Föreningen har lämnat remissvar på följande utredningar under året:
Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning SOU
2020:33
Idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskolan U2020/04134/GV

Remissvaren finns publicerade på SVF:s webbsida. www.vagledarforeningen.se
Etiska rådet
Etiska rådet har haft två zoommöten och fyra telefonmöten under pandemiåret 2020. Vi har haft en
önskan att kunna ses fysiskt men det har inte varit möjligt utifrån pandemin, det har dock varit bra
att kunna träffas digitalt. Mellan zoommöten och telefonmöten har rådet haft kontakt via mail.
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. 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.
Lärarnas Riksförbund forum för studie- och yrkesvägledarna (LR Syv) tog kontakt med Sveriges
Vägledarförening och Etiska Rådet kring de etiska riktlinjerna för att diskutera ev. samsyn.
Bakgrunden var att deras medlemmar tyckte att LR skulle samverka med SVF kring etiska riktlinjer.
Vi beslutade att inte skriva samman några gemensamma etiska riktlinjer utan båda organisationerna
har sina egna etiska riktlinjer.
Etiska rådet har under året fortsatt med arbetat med att utveckla och stärka arbetet med etik och
vägledning. Arbetet med att ta fram ett dokument som dokument kring etik och juridik togs fram i
Mars 2020, och syftet var att stödja medlemmarna att förhålla sig till den juridik som reglerar
vägledande verksamheters arbete och som ska komplettera de etiska riktlinjerna. Detta dokument
finns på SVF:s webbsida samt har förhoppningsvis använts av våra medlemmar och andra som är
intresserade av frågorna kring etik och juridik.
Inför 2021 ser vi fram emot fler möjligheter att diskutera etik inom vägledningsområdet. Etiska rådet
fortsätter sitt kontinuerliga arbete med att synliggöra det etiska frågorna.
Styrelsens arbetsgrupper
SVF har under fem 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 har haft i uppdrag att anordna ett program under fredagen i anslutning till
årsmötet 2020 och 2021. Gruppen har bestått av Veronica Fransson, sammankallande, Åsa Rindbäck,
William Lindo och Katarina Petersson.
Seminariet som skulle ha hållits i samband med årsmötet 2020 blev på grund av pandemin inställt.
Arbetet stannade dock inte av. Under året som gått har gruppen planerat ett nytt koncept som syftar
att ge en mer löpande kompetensutveckling till föreningens medlemmar. Arbetet har lett fram till ett
digitalt upplägg, där medlemmar kan ta del av intressanta och förinspelade föreläsningar av
relevanta personer eller organisationer. Startskottet för denna föreläsningsserie kommer bli på
årsmötet 2021.
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.
Kommunikationsgruppen har under 2020 haft möten i samband med styrelsemöten samt några
telefonmöten mellan dessa tillfällen. Gruppen har bestått av: Lotten Johansson (sammankallande),
Hanna Grinde, Ann-Caroline Henriksson och Jeannette Lehninger. Under året har arbetsgruppen
omstrukturerats och slagits ihop med en ny arbetsgrupp med syftet att förbättra hur vi når ut till
medlemmar samt bli bättre på digitalisering.
Gruppen har genomfört en enkät som spridits genom nyhetsbrev och sociala medier. Enkäten
syftade till att undersöka vilka aktiviteter från Sveriges Vägledarförening som medlemmarna värderar
högst samt vilka utvecklingsområden medlemmarna ser för föreningen. Resultatet av enkäten lyftes
sedan med styrelsen. Enkäten visade på att man bl.a. önskar ökad synlighet av föreningen som en
stark röst i vägledningsfrågor. Under året har arbetet fortsatt med hemsidan (vagledarforeningen.se)
samt våra sociala mediekonton på Facebook och Instagram. Framförallt Instagram har fått stor
tillväxt under året.
Lokala grupper
Styrelsen kan konstatera att aktiviteten bland föreningens medlemmar avtar alltmer. Under 2020 har
endast en lokal grupp ansökt om verksamhetsbidrag.
Medlemsrekrytering 2020
Under 2020 har inga särskilda medlemsrekryteringar gjort. Det har fortsatt varit svårt att komma till
utbildningarna i Umeå och Malmö för att träffa studenterna vilket inte enbart beror på pandemin.
Studentblogg
Under 2020 har föreningen inte haft någon studentbloggare.
Årsmötet och medlemmarnas deltagande
Årsmötet fick på grund av pandemin ställas om till webbaserat möte och genomfördes med hjälp av
Google Meet. Det genomfördes på eftermiddagstid fredagen den 27 mars hade god uppslutning.
Totalt 20 närvarande samt 17 fullmakter (16 resp 12 vid årsmötet 2020).
Rikskonferensen 2020
Rikskonferensen 2020 genomfördes 22 oktober som en webbaserad en-dagskonferens med totalt
257 deltagare. Rubriken var ”Finns det mål och mening med vår färd?” och var enligt den
efterföljande deltagarenkäten mycket uppskattad. Konferensgruppen är stolt över att konferensen
kunde genomföras trots rådande pandemi, och att medlemmarna uppskattade den så pass mycket.
Konferensen lockade flertalet nya besökare i och med upplägget, och har utvecklat oss på flera sätt.
Vi kommer med dessa nya erfarenheter fortsätta utveckla rikskonferensen.
Årets föreläsare var Andrea Fruhling tillsammans med sin far Norman Amundsen, Barbara Bassot,
Jonna Linde och Fredrik Löfgren. Moderator var Lena Collin. Sveriges Vägledarförening tackar Lena
för sin stora tjänst genom alla dessa år.
Konferensgruppen bestod under 2020 av Jeannette Lehninger, Tommy Ripmarken, Jeanette Ekberg,
Lena Collin, Ann-Caroline Henriksson och William Lindo (sammankallande). Gruppen vill rikta ett stort
tack till föreningens webbansvariga Hanna Grinde, som varit till stor hjälp i arbetet med att
digitalisera konferensen.

Academia – stipendier för en veckas utbyte i Europa för vägledare
Pandemin omöjliggjorde Academiautbytet våren 2020 men tillsammans med Euroguidance
beslutades att de som valts ut kommer att erbjudas plats under 2021 istället. Under hösten lämnade
föreningen in en ansökan om ackreditering för utbyten inom nya Erasmus+-programmet som startar
2021.
2020 års koordinatorsmöte anordnades av Slovenien och ägde rum digitalt i december och Jeannette
Lehninger deltog från föreningen.

Vägledarpriset 2020
Det delades inte ut något vägledarpris under 2020 pga. inställd fysisk konferens.
Nordiska Förbundet för Studie- och Yrkesvägledning, NFSY
På grund av pandemin och alla restriktioner så blev NFSY årsmöte framflyttat från april till 3 oktober
då det genomfördes webbaserat. Vid mötet lämnade Island över ordförandeskapet till Sverige som är
ordförandeland för perioden 2020-2023. Den svenska styrelsen för perioden består av Lena Collin
ordförande, Mikaela Zelmerlööw vice ordförande, Mia Lindberg sekreterare och Tommy Ripmarken
kassör. Karin Asplund är tillsammans med Lena Collin ordinarie ledamöter i de nordiska möten som
genomförs.
Pandemin har också gjort att det bara genomfördes ett nordiskt möte under året. Däremot deltog
NFSY styrelse i ett möte med NVL (Nordiskt nätverk för Vuxnas Lärande inom Nordiska Rådet) den 10
december för att diskutera NVL:s definition av karriärvägledning.
Myndighetssamverkan
Föreningen är med i programrådet för studie- och yrkesvägledarutbildningen i Stockholm där
föreningen representeras av William Lindo och Lotten Johansson. Jeanette Ekberg bevakar
utbildningen i Malmö/Varberg och Veronika Fransson Isaksson bevakar utbildningen i Umeå.
William Lindo har för Sveriges vägledarförening bistått Riksdagens utredningsenhet att samla in
studie- och yrkesvägledares synpunkter på den nya gymnasielagen. En enkät togs fram med hjälp av
utredningsenheten och skickades ut till samtliga medlemmar, varav 25 svarade. Utöver detta
genomfördes ett antal djupintervjuer, varefter materialet sammanställdes och sedan redogjordes för
i utredningsenhetens lokaler i Stockholm.
Sveriges vägledarförening bjöds sedan in att hålla ett anförande för riksdagens
socialförsäkringsutskott om saken. William Lindo och Jeannette Lehninger representerade
föreningen. Bland annat SKR höll med om den svåra situationen som uppstått för vägledare runt om
kring i landet, och våra medlemmars synpunkter nådde hela vägen upp till beslutsmakarna.
William Lindo har som föreningens representant suttit med i en arbetsgrupp för ett projekt som
syftar till att förstärka vägledning för unga inom NPF. Arbetsgruppens arbete kommer leda till en ny
framtagen hemsida för målgruppen.
Föreningen fick också en inbjudan från Finlands ambassadör om ett möte som p.g.a. pandemin blev
webbaserad. Tommy Ripmarken representerade föreningen på mötet som handlade om nordiskt
samarbete på universitetsnivå och att så få svenskar söker sig till finska universitet.
International Association for Educational and Vocational Guidance, IAEVG
Årets konferens som skulle ha genomförts i Riga, Lettland, i oktober har flyttats fram till oktober
2021.

Vägledningens dag den 8 oktober uppmärksammades genom sociala medier både inför och under
dagen. Genom sociala medier rapporterade olika verksamheter, så som skolor och lärcentrum, om
aktiviteter för att uppmärksamma dagen.
Vägledningens dag finns med i listan över temadagar som en årligt återkommande dag
(temadagar.se)
Slutord
Styrelsen har varit fulltalig och arbetet har under rådande omständigheter fungerat bra under året.
Arbetet med den 44:e konferensen blev utmanande med den osäkerhet som rådde runt
smittspridning och restriktioner men genomfördes till slut som en webbaserad en-dagskonferens
som drog fler deltagare än de senaste årens konferenser på plats i Stockholm har gjort.
När detta skrivs har vaccinationerna dragit igång och i konferensgruppen och styrelsen diskuteras
möjligheter, för- och nackdelar med fysisk konferens kontra webbaserad hösten 2021. Vad det i
slutändan blir står än så länge skrivet i stjärnorna.
Göteborg i mars 2021

För styrelsen i Sveriges Vägledarföreningen
Karin Asplund, ordförande

