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Landsrapport 2019

Land: Sverige
Medlemsantal (per 31.12.2019): 1055
Ordförande: Karin Asplund
Representanter i NFSY: Karin Asplund och Ingbritt Eriksson var ordinarie, Katarina
Petersson och Lena Collin var suppleanter under 2019.
Uppdrag:
Sveriges Vägledarförening har till uppgift att utveckla vägledningen genom att
- påverka samhället genom att undanröja orättvisor och utslagsmekanismer inom
skola och arbetsliv och för att främja allas möjligheter till utveckling i utbildning och
arbetsliv.
- stimulera debatten om vägledningens innehåll, metoder, etik och organisation.
- bevaka grundutbildningen och fortbildningen inom vägledning.
uppmuntra forskning inom vägledning.
- stödja medlemmar i frågor av principiell, men icke facklig karaktär.
- främja samarbetet mellan alla som arbetar med vägledning.
- verka för samarbete med andra länder i vägledningsfrågor.
Stora händelser:
Föreningens årsmöte genomförde sitt på eftermiddagen den 29 mars 2019. I
anslutning till årsmötet hölls också ett medlemsseminarium på temat: 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.
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För att möjliggöra för svenska vägledare att delta i Academia-utbytet samarbetar
föreningen med Euroguidance och 5 studie- och yrkesvägledare fick möjlighet att resa
ut under våren 2019. Under våren tog vi också emot vägledare från Estland, Frankrike
och Tyskland för ett veckoprogram i Göteborg.
Föreningen har lämnat remissvar till utredningen ”Framtidsval – karriärvägledning
för individ och samhälle” SOU 2019:4.
Föreningen 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.
Föreningen ansåg också 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.
Några punkter som föreningen särskilt ville uppmärksamma var:
• 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
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Arbetet i Etiska rådet 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. Dokumentet som belyser den lagstiftning som reglerar
vägledningsfältet har tagits fram av Staffan Olsson.
Konferenser:
Rikskonferensen 2019 genomfördes 24-25 oktober på Essinge konferens och temat
var ”Allt är möjligt – En vägledning i framkant!”. Det var föreningens 43:e konferens
sedan starten och totalt deltog 109 betalande personer.
Nyheter i vägledningen:
Betänkandet ”Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle” SOU
2019:4 och den därpå följande remissomgången var den stora händelsen inom studieoch yrkesvägledningen i Sverige 2019 och året präglades av en förväntan att
någonting ska komma ut av förslagen.
Web-sidor:
www.vagledarforeningen.se
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