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Framtidsval – karriärvägledning för individ och
samhälle (SOU 2019:4)
Arbetsgivarverket har beretts möjlighet att lämna synpunkter på remissen
Framtidsval – karriärvägleding för individ och samhälle (SOU 2019:4).
Arbetsgivarverket begränsar sitt yttrande till att avse frågor av statlig
arbetsgivarpolitisk karaktär.
Utredningen konstaterar att den vägledning som idag erbjuds i grundskolan,
grundsärskolan och specialskolan har flera brister, exempelvis avseende
tillgänglighet och kvalitet. Det är problematiskt eftersom de val som eleverna gör
när de söker till gymnasieskolan lägger grunden för vilka utbildnings- och
karriärvägar som är möjliga framöver. En bristfällig matchning till gymnasiet
riskerar att på sikt skapa motsvarande matchningsproblem senare i arbetslivet.
Arbetsgivarverket välkomnar därför att studie- och yrkesvägledningen ses över.
Arbetsgivarverket vill betona behovet av att eleverna får kunskap om hur de
förändringar som arbetsmarknaden genomgår just nu kommer att påverka
framtida karriär- och yrkesmöjligheter. Inte minst medför digitaliseringen att det
ställs höga krav på förmågan att anpassa sig och att se utbildning som någonting
som sker återkommande. För statliga arbetsgivare är det dessutom angeläget att
eleverna får god kännedom om vilka kurser inom en gymnasielinje som krävs för
att ge högskolebehörighet. Av de cirka 270 000 personer som arbetar inom staten
har 76 procent eftergymnasial utbildning och det råder idag brist på högutbildade
sökanden.
Arbetsgivarverket vill avslutningsvis framhålla vikten av förslaget om elevernas
rätt till både individuell och generell karriärvägledning. Vi delar bedömningen om
att de båda formerna tillsammans skapar goda förutsättningar för yrkesval och
utvecklingsmöjligheter på arbetsmarknaden.
Beslut i detta ärende fattas av Eva Liedström Adler. I den slutliga handläggningen
deltog kommunikationschef Lars Andrén samt utredare Sofie Andersson,
föredragande.
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