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Årsmöte 2021
Årsmötet hölls fredagen den 26 mars 2021 digitals via TEAMS. På mötet var 27 medlemmar
närvarande samt 3 via fullmakt, totalt 30.
Styrelsens sammanträden under 2021
Coronapandemin har gjort att styrelsen i stora delar har haft digitala styrelsemöten.
Lördag 16 – söndag 17 januari
Tisdagen 23 mars webbaserat möte
Lördagen 27 mars webbaserat möte som också var konstituerande möte
Lördagen 30 maj webbaserat möte
Lördag 21 augusti – söndag 22 augusti möte med styrelsen på plats i Stockholm
Lördag 30 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 2021
Vid årsskiftet 2021–2022 hade föreningen 929 medlemmar (911 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 5 medlemsbrev gått ut.
Remissvar 2021 från Sveriges Vägledarförening
Föreningen har lämnat remissvar på följande utredningar under året:
SOU 2021:2, Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap.
SOU 2020:66, Samverkande krafter– för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med
svenska som andraspråk
SOU 2020:46, Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet
SOU 2021:11, Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd-och elevhälsoarbete
samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning
Ds 2021:13, Nationell plan för trygghet och studiero
Remissvaren finns publicerade på SVF:s webbsida. www.vagledarforeningen.se

Etiska rådet
Etiska rådet har haft två zoommöten och mycket mailkontakter under pandemiåret 2021. Vi har haft
en önskan att kunna ses fysiskt men det har inte varit möjligt utifrån pandemin, det har dock
fungerat bra att ha kontakt via digitala kanaler såsom mail och zoom.
Under året har Etiska rådet diskuterat etik kopplat till vägledning och digitalisering. Konsekvenser och
nya arbetssätt inom vägledningen skapar nya utmaningar och etiska frågeställningar. Etiska rådet har
därigenom inlett arbetet med en översyn av de etiska riktlinjerna i relation till digitalisering och
förändrade arbetssätt inom vägledningen. Etiska rådet har under året fortsatt med arbetat med att
utveckla och stärka arbetet med etik och vägledning.
Dokumentet kring Etik och juridik har fortsatt varit centralt och aktuellt i Etiska rådets arbete. Etiska
rådets fortsatta förhoppning är att dokumentet ska vara stöd till medlemmarna och möjlighet att
förhålla sig till juridik som reglerar vägledande verksamheters arbete.
Etiska rådet har tillsammans med kommunikationsgruppen och styrelsen sett till att de etiska
riktlinjerna har delats ut till medlemmarna i Vägledaren nr 4 2021.
Möjligheten att ställa frågor till etiska rådet finns via SVF:s webb, via etiska rådets e-postadress. Det
har tyvärr varit få frågor i mailen under året. Som tidigare år hoppas vi på ännu fler kontakter i
framtiden och att kontaktytan med medlemmarna ska utvecklas.
Inför 2022 ser vi fram emot fler möjligheter att diskutera etik inom vägledningsområdet. Etiska rådet
fortsätter sitt kontinuerliga arbete med att synliggöra det etiska frågorna och planerar ett
webinarium med inriktning utifrån de etiska riktlinjerna i relation till digitalisering.
Styrelsens arbetsgrupper
SVF har under fem år anordnat seminarium i anslutning till årsmötet. Föreningen har under dessa år
fått positiva reaktioner på att anordna seminarier med koppling till aktuella frågor innan årsmötet.
Seminariegruppen har haft i uppdrag att anordna ett program under fredagen i anslutning till
årsmötena. Gruppen har bestått av Veronica Fransson, sammankallande, Åsa Rindbäck, William
Lindo och Katarina Petersson. Gruppen har träffats via messenger under 8 träffar samt haft
mailkontakt mellan mötena.
Under året som gått har gruppen arbetat för det nya konceptet som syftar att ge en mer löpande
kompetensutveckling till föreningens medlemmar. Arbetet har bestått av att ta fram ett digitalt
upplägg, där medlemmar kan ta del av intressanta och förinspelade föreläsningar av relevanta
personer eller organisationer, med bland annat forskningsinslag och möjlighet för medlemmar att
aktivt ta del och presentera sitt arbete. En presentation i film format gjordes av arbetsgruppen av
nya upplägget ”Fredagsgruppens presenterar”. Startskottet för denna föreläsningsserie gick av
stapeln i april 2021.
Praktisk information och instruktion för att medverka i digitala upplägget har tagits fram för att
underlägga deltagande.
Intention och ambition har varit hög i arbetsgruppen, det har dock varit svårt utifrån hög
arbetsbelastning i kombination med rådande situation i samhället utifrån pandemin. Medlemmar
bjöds in att delta i fredagsgruppen presenterar via tidningen Vägledaren. Det har funnits intresse av
att delta med presentationer, men det har inte varit helt möjligt att genomföra pga av olika
händelser.

Arbetet med ”Fredagsgruppen presenterar” kan förfinas och utvecklas över tid, och kommer att och
förhoppningsvis hitta sin givna plats i föreningens verksamhet under kommande år.
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 2021 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 Åsa Rindbäck. Gruppen har haft som ambition att
förbättra hur vi når ut till medlemmar och öka aktiviteten på sociala medier.
På grund av gruppmedlemmarnas privata situation med bland annat hög belastning på arbets- och
familjeliv kan kommunikationsgruppen konstatera att ambitionsnivån inte införlivats.
Våra konton på Facebook och Instagram har uppdaterats med inlägg av oss nästan 30 ggr/2021.
Facebook-kontot har över 1 000 följare och Instagram över 500 följare.
Lokala grupper
Styrelsen kan konstatera att aktiviteten bland föreningens medlemmar avtar alltmer. Under 2021 har
endast en lokal grupp ansökt om verksamhetsbidrag. Några föreningar är vilande samt försök att
starta andra lokal grupper har försökts men svårt att få respons från medlemmar även lokalt gör att
det inte lyckats.
Medlemsrekrytering 2021
Under 2021 deltog Jeannette Lehninger, William Lindo och Lotten Johansson på ett digitalt event för
nya studenter på Stockholms Universitet och presenterade styrelsen arbete. 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 2021 har föreningen knutit till sig en studentbloggare igen, Bahar Holmberg, vid Malmö
Universitet, som gjort tre blogginlägg.
Årsmötet och medlemmarnas deltagande
Årsmötet fick på grund av pandemin ställas om till webbaserat möte och genomfördes med hjälp av
TEAMS. Det genomfördes på eftermiddagstid fredagen den 26 mars hade något sämre uppslutning
jämfört med föregående år. Totalt 27 närvarande samt 3 fullmakter (20 resp 17 vid årsmötet för
2020).
Rikskonferensen 2021
Rikskonferensen 2021 genomfördes 28 oktober som en webbaserad en-dagskonferens med totalt
269 deltagare. Nytt för året var ett digitalt seminarieupplägg som innebar att förinspelade seminarier
kunde tas del av i två veckor efter avslutad konferens. Rubriken var ”Vägledning i en
pandemipåverkad väntan på framtiden” och var enligt den efterföljande deltagarenkäten mycket

uppskattad. Återigen levererades en uppskattad konferens under pågående pandemi, och vid det här
tillfället erbjöds även en digital mingelfunktion. Konferensen lockade flertalet nya besökare i och
med upplägget, och har utvecklat oss på flera sätt. Vi kommer med dessa erfarenheter fortsätta
utveckla rikskonferensen så att fler kan ta del av den.
Årets moderator var Frida Boisen och årets föreläsare var Mia Lindberg, Jaana Kettunen, Sven
Bremberg, representanter från Arbetsförmedlingen och Fredrik Löfgren. En förinspelad hälsning från
Sveriges utbildningsminister Anna Ekström visades även upp.
Konferensgruppen bestod under 2021 av Anita Edvinsson, Tommy Ripmarken, Lotten Johansson,
Jeanette Ekberg, Ann-Caroline Henriksson och William Lindo (sammankallande).
Academia – stipendier för en veckas utbyte i Europa för vägledare
2021 fick två personer som skulle ha åkt på utbyte 2020 möjlighet att genomföra sina Academia
utbyten. En deltagare Disa Söderdahl åkte till Dijon i Frankrike och Anne Kallioinen fick möjligheten
att åka till Navarra i Spanien.
Föreningen lade i samband med Vägledarkonferensen 2021 ut ett webbinarium om internationella
utbyten som bland annat innehöll information om hur man ansöker för att delta i Academia utbyte.
Fyra ansökningar kom in, samtliga har blivit beviljade till ett utbyte under våren 2022. Under 2021
lämnade föreningen i två ackrediterings ansökningar till Europeiska programkontoret inom ramen
Erasmus + en ansökan inom område skola och en ansökan inom område Vuxenutbildning bägge
ansökningarna har blivit beviljade.
2021 års nätverksmöte för koordinatorer inom Academia programmet anordnades i Lyon i Frankrike
under december månad Jeannette Lehninger deltog från föreningen.

Vägledarpriset 2021
Vägledarpriset för 2021 fick in sex nomineringar. I nomineringsgruppen sitter Jeannette Lehninger,
Mari Carmen Alcántara Velázquez och Ann-Caroline Henriksson(sammankallande).
Nomineringsgruppen har träffats under ett styrelsemöte ang. nomineringarna. Nomineringsgruppen
valde Frida Klar till årets pristagare.
Vägledarpriset 2021 har tilldelats Frida Klar. Motivering till priset:
”Entusiasm, livfullhet, inspiration, glädje, storsinthet och engagemang utgör Fridas arbete som
studie- och yrkesvägledare! Frida Klar har mött utmaningar under Covid-19-pandemin med stort
engagemang och nytänkande. Hon skapade en Youtube-kanal för sina elever innehållande korta
intervjuklipp med influensers och politiker i syfte att förmedla inspiration, hopp och framtidstro.
Frida lyfter vägledningen genom att engagera både elever och personal i sina aktiviteter. Hon arbetar
med alla årskurser i sin skola och har ett tydligt normkritiskt tänkande utifrån skolans
kompensatoriska uppdrag. Med stor kreativitet har Frida anordnat utbildningsmässor,
inkluderingsprojekt, tipspromenader och julkalendrar, alltid väl anpassade för låg- och
mellanstadieelever. Med sitt sätt inspirerar Frida kollegor både på och utanför sin skola. Prestigelöst
delar hon med sig av sitt självskapade material för allas glädje och utveckling.”
Priset delades ut under den digitala konferensen 28 oktober 2021 genom en förinspelad presentation
där Jeannette Lehninger presenterade årets pristagare. Tremedia stod för prissumman.
Nordiska Förbundet för Studie- och Yrkesvägledning, NFSY
På grund av pandemin och alla restriktioner så blev NFSY årsmöte digitalt och vi passade även på att
erbjuda två kortare föreläsningar av informationsnatur. Den svenska styrelsen för perioden består av

Lena Collin ordförande, Mikaela Zelmerlööw vice ordförande, Moa Mannesson sekreterare (Mia
Lindberg vice sekreterare) och Tommy Ripmarken kassör. Karin Asplund är tillsammans med Lena
Collin ordinarie ledamöter i de nordiska möten som genomförs. Under hösten genomförde
ordförande tillsammans med Karin A ett Zoom-möte med IAEVGs ordförande där relationen mellan
de båda organisationerna diskuterades och NFSYs förväntningar på IAEVG kunde lyftas fram.
Myndighetssamverkan
Föreningen är med i programrådet för studie- och yrkesvägledarutbildningen i Stockholm där
föreningen representeras av William Lindo och Lotten Johansson.
Sveriges vägledarförening har under året haft kontakt med flertalet olika nationella och
internationella myndigheter, lärosäten och organisationer gällande mindre omfattande
spörsmål. Ett längre samarbete har varit med Karolinska Institutet och Region Stockholm, där
föreningen bistått projektet ”Jobba frisk - NPF” med information, råd och kompetens under
det gångna året. Bland annat var William Lindo en av talarna på projektets kick-off, och
bistod i projektets referensgrupp, samt har fungerat som bollplank gällande studie- och
yrkesvägledningsrelaterade frågor när personaltekniska hinder förelegat.
International Association for Educational and Vocational Guidance, IAEVG
Konferensen som skulle ha genomförts 2020 i Riga, Lettland, flyttats fram och genomfördes helt
digitalt 19-21 oktober 2021 på temat Maximizing Potential of Career Guidance. Sveriges
Vägledarförening hade inte möjlighet att delta den här gången.
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 under större delen av året och arbetet har under rådande omständigheter
fungerat bra. Ett fysiskt styrelsemöte genomfördes i augusti och styrelsen ser fram emot att kunna
träffas fysiskt framöver. Arbetet med årets konferens, den 45:e i raden, blev återigen utmanande
med den osäkerhet som rådde runt smittspridning och restriktioner men genomfördes som en
webbaserad en-dagskonferens där nya tekniska möjligheter testades.
Nu har alla pandemirestriktioner hävts sedan några veckor tillbaka och styrelsen ser fram emot att
återigen kunna möta medlemmarna fysiskt i någon form samtidigt som de bästa lärdomarna från
pandemin ska tas tillvara.
Göteborg i mars 2022

För styrelsen i Sveriges Vägledarföreningen
Karin Asplund, ordförande

