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Framtidsval – karriärvägledning för individ och
samhälle (SOU 2019:4)
Statskontoret delar utredningens övergripande bedömning att det är problematiskt
att det finns brister i studie- och yrkesvägledning både vad gäller tillgång och
kvalitet. Vi har i vår bedömning av utredningens förslag utgått från att regleringen
av skolområdet under senare år har ökat och skolhuvudmännen har fått alltfler
uppgifter ålagda och därmed har ett omfattande uppdrag att hantera. Statskontoret
bedömer därför att staten bör vara återhållsam med ytterligare reglering inom
området.
Statskontoret tillstyrker mot denna bakgrund förslagen om att förtydliga vad vägledning är, förtydliga elevers tillgång till individuell karriärvägledning och utökade
möjligheter att utbilda sig till studie- och yrkesvägledare. Det är statens uppgift att
genom en tydlig reglering ge huvudmännen goda försättningar att tillhandhålla en
studie- och yrkesvägledning av god kvalitet. Staten förfogar också över möjligheten att dimensionera universitetens utbildning av studie- och yrkesvägledare och
kan alltså även på detta sätt förbättra förutsättningarna för huvudmännen.
Övriga förslag avstyrker Statskontoret däremot eftersom vi anser att de i alltför hög
utsträckning ingriper i huvudmännens arbetssätt och ansvarsområden.

Förtydligande av vad vägledning är
Statskontoret tillstyrker förslaget att förtydliga vad vägledning är, att den kan vara
både individuell och generell, men avstyrker dock att den ska benämnas karriärvägledning. Begreppsbytet sänder en signal till eleverna som inte är önskvärd. Det
finns en skillnad i att som elev få vägledning när det gäller studie- och yrkesval
eller att redan i ung ålder börja tänka i termer av karriär. Det svenska ordet
signalerar en strävan som kan ge en känsla av ökad press hos eleverna vilket är
olyckligt. Vägledningen bör därför fortsatt heta yrkes- och studievägledning.
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Förtydligande av elevers tillgång till individuell vägledning
Statskontoret tillstyrker förslaget om att tydliggöra att eleverna ska ha tillgång till
både individuell och generell karriärvägledning och att omfattningen av den
individuella karriärvägledningen ska anpassas efter elevens behov och förutsättningar. Vi ställer oss dock tveksamma till att elever med funktionsnedsättning inte
tillhör de elevgrupper vars behov av individuell vägledning särskilt poängteras.

Utökade möjligheter att utbilda sig till studie- och
yrkesvägledare
Statskontoret ställer sig positiva till utökade möjligheter att utbilda sig, vidareutbilda och fortbilda sig till studie- och yrkesvägledare eftersom det råder brist på
vägledare i dag. Vi har dock svårt att bedöma omfattning av antalet platser som
behövs då vi inte tillstyrker alla utredningens förslag.

Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren har beslutat i detta ärende. Utredningschef Jessica Bylund och utredare Åsa von Sydow, föredragande, var närvarande
vid den slutliga handläggningen.

Annelie Roswall Ljunggren

Åsa von Sydow
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