
 

Verksamhetsberättelse SiV 2018 

SiV arbetsgrupp: 

Helena Gunnarsson, Göteborg  ordförande/sammankallande 

Monica Lindgren, Robertsfors      kassör 

Eva Florin, Jönköping         sekreterare 

Annebelle Hedén, Västerås        adjungerad ledamot till ViS 

Eva Jacobson, Malmö  Marknadsföring, E-vägledning  

Vanessa Janpar, Täby  Marknadsföring, Hemsida, Facebook 

Representation/åtaganden: 

SiV har under året ingått i en arbetsgrupp tillsammans med bland annat Lars Hugsén från 

Vux i Norrtälje för att utveckla och genomföra föreläsningar och seminarier via 

webbinarier åt studie- och yrkesvägledare inom Vuxenutbildningen nationellt. 

Webbinariernas syfte är att erbjuda fortbildning och ökad kompetens åt vår yrkeskår. 

Webbinariegruppen består av deltagare från vuxvagledning.nu, SYV-chatten och SiV. 

Webbinariegruppen har tagit ut en medlemsavgift på mellan 1000 – 3000 kr beroende på 

hur många SYV varje kommun har anmält. 52 kommuner/arbetsplatser runt om i landet har 

betalt medlemskap under 2018. Medlemsavgiften har använts till att bekosta den tekniska 

supporten samt betala avgifter för föreläsare. Alla föreläsningar går att se i efterhand för de 

som inte kan närvara när vi sänder live. Delar av SiV deltar även i en nationell 

samverkansgrupp, IKT-gruppen, för att stärka digitaliseringen och utveckla e-vägledningen 

i Sverige. IKT- gruppen bildades i slutet av 2018. 

Remisser: 

SiV har under året läst och svarat på 2 remisser: 

- SYV-utredningen 

- Komvuxutredningen 

SiV har kommit långt i utvecklingen av webbinarier och intresset för dessa har växt 

markant under 2018. Att ta ut medlemsavgifter har varit bra och många mindre kommuner 

har hellre betalat en årsavgift för att delta på våra webbinarier än att skicka sina anställda 

på fysiska konferenser då dessa oftast blir mer kostsamma och kanske inte ens ryms i 

budgeten för många kommuner. SiV ser också ett ökat intresse för de föreläsningar som 



går att streama i efterhand och har setts som positivt av många medlemmar. Om de inte 

kan närvara live missar de inget ändå. 

Nätverkande och marknadsföring: 

Broschyr 

Inför den nationella ViS-konferensen i Göteborg i april tog vi fram ett helt nytt 

informationsmaterial på både svenska och engelska. Dessa broschyrer delades ut i vår 

monter. Broschyrerna hade vi även med oss till IAEVG-konferensen senare under året. 

Innehållet beskriver kort vad SiV står för, vad vi jobbar med och vilka vi är. 

IAEVG-konferensen Göteborg oktober 2018 

I oktober gick den årliga internationella vägledarkonferensen, IAEVG, av stapeln. I år var 

Sverige värdland för andra gången någonsin. IAEVG arbetar för internationellt samarbete 

och fokuserar mycket just nu på digitalisering vilket visade sig mycket tydligt under dessa 

dagar. Flertalet länder som var representerade hade fokus på just detta. Delar av SiV deltog 

under konferensen. Drygt 800 personer från hela världen deltog och dagarna var intensiva 

med 8-9 föreläsningar och workshops per dag. Under konferensen kunde man ta del av 

pågående forskning inom vägledningsområdet i flera olika länder samt få en inblick i hur 

vägledningen ser ut runt om i världen. Vi i SiV försökte knyta nya vänskapsband och fick 

bland annat en bra kontakt med en föreläsare från Finland som vi kommer att använda i ett 

kommande webbinarie under 2019. Tanken från början var också att SiV skulle ha en egen 

monter under konferensen men kostnaden för detta blev för stor, så vi valde att gå runt och 

samtala med olika deltagare och på så sätt marknadsföra SiV och ViS. Det internationella 

intresset för digitalisering är mycket stort och detta gav SiV nya uppslag för workshops 

och föreläsningar framgent och stärkte oss i vårt intresse för fortsatt fokus på utveckling 

och engagemang digitalt. 

Facebook och hemsidan 

SiV har under året också arbetat mycket med att förbättra informationen på både hemsidan 

och Facebooksidan för att ytterligare synliggöra vad vi arbetar med och för att nå ut till fler 

medlemmar. SiV har som ambition att nå ut till så många studievägledare som möjligt och 

aktivt arbeta för att vara ett stöd och en inspiration för kollegor runt om i landet. Genom att 

ha gjort facebooksidan öppen istället för att som tidigare vara en sluten grupp har vi 

succesivt fått fler följare. 

Att ta fram ett nytt informationsmaterial om SiV och vår verksamhet ser vi som positivt 

och det är ett material som vi kommer kunna använda oss av framgent också. Att medverka 

på större konferenser, både nationellt och internationellt främjar vårt samarbete med andra 

i vår yrkeskår och vi ska bli bättre på att också dela med oss av den kunskap vi får under 

dessa konferenser, främst genom Facebook och hemsida. Genom att delta i den 

internationella konferensen IAEVG har vi nu uppslag för ett par workshops och 

webbinarier under 2019.  

 

 



Genomförda webbinarier 2018: 

16 februari 12 teorier- att gå från teori till praktik del 1, Leif Andergren 

23 februari 12 teorier- att gå från teori till praktik del 2, Leif Andergren 

2 mars 12 teorier- att gå från teori till praktik del 3, Leif Andergren 

9 mars 12 teorier- att gå från teori till praktik del 4, Leif Andergren 

25 maj The Path, Mattias Carlsson och Börje Lindqvist 

14 september Komvuxutredningen, Mikael Andersson Regeringskansliet 

19 oktober Interkulturell kommunikation, Hannes Ewehag Jönköping 

University 

14 december E-vägledning, Vägledningscentrum Malmö 

Möten under året: 

Webbmöten: 

Vi har planerat och genomfört 7 stycken webbmöten under året. 

Webbmöten SiV tillsammans med webinariegruppen: 

9 stycken 

Webbmöten SiV tillsammans med IKT-gruppen 

2 stycken 

Fysiska träffar: 

SiV arbetsgrupp har träffats 5 gånger under året, vissa tillfällen i samband med en större 

konferens.  

28 februari – 1 mars SiVmöte i Täby 

8 – 10 april  SiVmöte tillika ViSkonferens i Göteborg 

30 – 31 augusti SiVmöte tillsammans med Lars Hugsén från 

Webbinariegruppen, Helsingborg 

2 - 4 oktober  SiVmöte tillika IAEVG-konferens i Göteborg 

10 – 11 december SiVmöte i Västerås 

Fysisk träff SiV tillsammans med IKT-gruppen: 

28 – 29 november Delar av SiV tillsammans med IKT-gruppen samlades i 

Norrtälje för en workshop 

 



Studiebesök: 

I samband med SiVs fysiska möten planerar vi alltid in studiebesök. Det kan vara att 

besöka och få kontakt med Vuxenutbildningen i den kommun vi besöker, någon myndighet 

eller någon annan intressant verksamhet. 

 

28 februari Studiebesök på KCNO i Täby. KCNO står för 

KunskapsCentrum NordOst som samordnar 

Vuxenutbildningarna i Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm 

och Österåker. 

 

31 augusti  Studiebesök på Vuxenutbildningen i Helsingborg.  

Under besöket presenterade även Lars Hugsén från 

webbinariegruppen/IKT-gruppen tillsammans med Eva 

Jacobson från SiV hur man kan arbeta effektivt med E-

vägledning för studievägledarna i Helsingborg. 

 

10 december  Studiebesök på Vuxenutbildningen i Västerås 

10 december  Studiebesök på YH-myndigheten i Västerås 

ViS Årsmöte: 

SiV deltog vid ViS årsmöte i samband med ViSkonferensen i Göteborg i april. 

Under 2018 har vi haft många möten, både fysiska och via webben, både enbart med SiVs 

arbetsgrupp men också tillsammans med webbinariegruppen och IKT-gruppen. Genom att 

planera och genomföra fler webbmöten och arbeta mer med digitalisering ser vi att 

kostnaderna för möten kan hållas nere, mötena kan bli tätare men också kortare vid varje 

tillfälle. Digitaliseringen gör också att fler kan delta fler gånger.  

SiVs Tema- och aktivitetsstipendium: 

SiV erbjuder studie- och yrkesvägledare inom Vuxenutbildningen att söka stipendium för 

teman och aktiviteter inom vägledningsområdet. Under ett antal år har SiV-nätverket delat 

ut stipendium för att delta i den internationella konferensen IAEVG, men detta stipendium 

har nu tagits bort.  

Syftet med stipendiet är att främja nätverkande och kunskapsutbyte samt stimulera till 

utveckling inom vägledningsområdet på den egna arbetsplatsen, tex genom jobbskuggning 

och/eller studiebesök i Sverige eller i Norden. Inget stipendium delades ut i år då vi inte 

hade någon sökande trots mycket marknadsföring. 

 

Intresset för stipendiet har som sagt varit svalt och vi diskuterar vidare vad vi kan göra för 

att öka intresset och få SYV runt om i landet att se syftet och nyttan med ett sådant 

stipendie. En önskan är att kunna marknadsföra det mera tydligt under t ex ViS-

konferensen 2019 då vi kan nå ut till många på en och samma gång, och även inspirera 

chefer och rektorer att uppmana sina SYV att söka stipendiet. 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning och återkoppling till Verksamhetsplanen 2018: 

 

SiVs plan för 2018 var att ha minst 4 fysiska träffar samt ytterligare träffar via webben, 

vilket vi har uppnått. Tanken om en sjunde SYV i vår arbetsgrupp som gärna då skulle 

komma från en privat utbildningsanordnare gick inte igenom men vi står inför 

nyrekrytering 2019 så tanken har vi inte släppt. SiV ville också under 2018 sträva efter att 

synliggöra vårt arbete mer inom ViS och SiV i syfte att öka intresset för oss och bland 

annat få fler medlemmar på Facebook och till våra webbinarier vilket vi också ser att vi har 

lyckats med. Nytt informationsmaterial är framtaget och vårt mål att vara synliga vid ViS- 

och IAEVG-konferensen har vi också uppfyllt då vi har haft många samtal med personer i 

vår monter på ViS-konferensen samt nätverkat mycket på IAEVG-konferensen där vi 

också använde oss av våra nya broschyrer som vi delade ut till intresserade.  

 

De tankar vi hade om innehåll i våra webbinarier 2018 har fallit väl ut och är delvis 

genomförda. Några teman har vi valt att skjuta på till 2019 istället och bytte ut dessa 

webbinarier mot annat innehåll. 

 

Stipendiet är omgjort och information om detta är inlagt på hemsida och Facebook, samt 

med i vår informationsbroschyr. Fortsatt marknadsföring kring stipendiet kommer under 

2019. 

 

 

Jönköping 2019-01-10 

Arbetsgruppen för SiV genom Eva Florin, sekreterare  

 


