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Vägledning i en pandemipåverkad väntan på framtiden
Pandemin har gett effekter i samhället på sysselsättning, försörjning, psykisk och fysisk hälsa och
ungdomars ambitioner och drömmar.
Hur kan vi vägledare förbereda åtgärder, insatser och strategier för framtiden? Kan vi se perioden
under och efter pandemin som en möjlighet att utveckla karriärvägledningssystem, metoder och
strategier för att förbättra åtkomst till vägledning? Ur kris kommer även positiva effekter att ta vara
på och nya innovativa lösningar som kan förstärka vägledningen i Sverige.

Presentation av medverkande:
Johan Andersson, arbetsmarknadsanalytiker
på Arbetsförmedlingens analysavdelning, med
inriktning mot yrkes- och kompetensanalys.

Frida Boisen, prisbelönt journalist, talare och
författare, som gett ut självbiografiska romanen
”Berätta aldrig det här” och nu i höst utkommer med
uppföljaren ”Du är inte längre min dotter”.
Hon har vunnit tv-priset Kristallen som programledare av ”Trolljägarna” och har prisats av svenska
FN-förbundet för sina folkbildande insatser om FN:s
globala hållbarhetsmål. Hon har tidigare jobbat som
chefredaktör för bland annat GT, ToppHälsa och har
prisats som Årets kvinnliga företagare.

Sven Bremberg, barn- och ungdomsläkare och
Docent i socialmedicin vid institutionen för global
folkhälsa, Karolinska Institutet. Under 1980-talet
arbetade han med utveckling av elevhälsan. Han har
varit ansvarig för uppdrag
från regeringen som behandlat stöd till föräldrar,
ungdomars psykiska hälsa och prevention av
självmord.

Dr Jaana Kettunen, Vice-director, and Adjunct
Professor in information and communication
technology in lifelong guidance, at the Finnish
Institute for Educational Research of the University
of Jyväskylä. Her research focuses on the role of ICT
and social media in career guidance and has also
focused on ethical practices in social networking and
in the role of ICT in relation to national guidance
policies. She is a Research associate at the Florida
State University’s Center for the Study of Technology
in Counseling and Career Development in USA.

Mia Lindberg, studie- och yrkesvägledare,
fil mag, med lång erfarenhet av att följa
diskussionen om e-vägledningens vara eller inte
vara. Senast verksam som adjunkt på studie- och
yrkesvägledarprogrammet, Malmö universitet.
Samverkat med de nordiska länderna i utvecklingen
av internationell kurs om IKT i vägledning.
Numera visstid, verksam på Karlstad universitet.
Stolt hedersmedlem i vägledarföreningen och
vägledande senior.

Fredrik Löfgren, har vunnit årets teknolog
år 2016, matlagnings-VM för robotar, SVT:s
Genikampen och är forskare vid Linköpings
universitet. Han är landslagskapten för svenska
robotlandslaget i fotboll och har tävlat internationellt
i bland annat Kina och Japan. Han har också tagit
hem silver i Robot VM för räddningsrobotar, samt
silver på OS för kreativa robotar. Fredrik är grundare
av företaget Dyno Robotics som utvecklar sociala
robotar. I övrigt syns han ofta i media där han som
expert pratar om robotar och vår gemensamma
framtid.

Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker på
Arbetsförmedlingen. Arbetar främst med prognoser
och analyser av utvecklingen på arbetsmarknaden.
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Program - torsdag 28 oktober 2021
09.00-09.30

Uppstart – Registrering Frukostmingel

09.30-10.10

Moderator Frida Boisen inleder dagen

10.15-11.10

Sven Bremberg, barn- och ungdomsläkare och docent i socialmedicin vid institutionen 		
för global folkhälsa, Karolinska Institutet.
Psykisk hälsa bland unga, trender, förklaringar och åtgärder.
Det finns olika föreställningar om förklaringar till ökad psykiska problem bland unga.
En trolig huvudförklaring är ökade kompetenskrav för att få anställning. Detta ökar i sin tur
kraven på goda skolprestationer. Svårigheterna blir särskilt påtagliga för unga som ej fått
godkända betyg i grundskolan. Det finns ett flertal möjliga åtgärder.

11.15-12.00

Johan Andersson och Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingens
analysavdelning, med inriktning mot yrkes och kompetensanalys.
Arbetsmarknaden efter pandemin.
En föreläsning om ungdomars situation på arbetsmarknaden under och efter pandemin.
Vilka framtidsyrken bör ungdomar satsa på och vad innebär den påskyndande strukturomvandlingen för det framtida arbetslivet?

12.00-13.00

Lunchpaus

13.00-14.30

Fredrik Löfgren, robotutvecklare Linköpings universitet.
Trots eller tack vare pandemin fortsätter utvecklingen av AI allt snabbare och
framtiden är snart nutid.
Förarlösa lastbilar verklighet om bara några år, förarlösar bilar finns redan.
Fredrik Löfgren ger en kort repetition från förra årets konferens och fortsätter sedan om
vad som hänt och händer sedan dess. Vi går djupare in på hur framtidens arbetsmarknad
kommer att förändras och vilka nya jobb kommer att skapas? Teknikutveckling är så
mycket mer än att bara välja rätt algoritmer, det uppstår många etiska avvägningar och
moraliska dilemman. Fredrik berör dessa mer likt en filosof än den ingenjör han är.

14.30-14.50

Paus

14.50-15.00
15.00-16.00

Vägledarpriset
Dr Jaana Kettunen, Vice-director, and Adjunct Professor in information and communication
technology in lifelong guidance, at the Finnish Institute for Educational Research of the
University of Jyväskylä.
Mia Lindberg, studie- och yrkesvägledare, fil mag, med lång erfarenhet av att följa
diskussionen om e-vägledningens vara eller inte vara. Senast verksam som adjunkt på
studie- och yrkesvägledarprogrammet, Malmö universitet.
Karriärvägledning i en ny tid.
Jaana Kettunen och Mia Lindberg reflekterar över karriärvägledning i en tid som sätter 		
närvaro och frånvaro i ett nytt perspektiv. Att mötas över gränser ger möjligheter att se
både längre och vidare, oavsett om perspektivet är lokalt eller globalt. Det skapar också
förutsättningar för samverkan med alla de parter som kan bistå i individens viktiga val av
väg. Om ”To E or not to E?” är frågan – vad är då svaret? Vad blir vägledningens roll i
en tid där IKT (informations- och kommunikationsteknik) blir en självklar del och inte
längre något särskilt?
Hur kommer din vägledande roll att formas och påverkas?
Föreläsningen/seminariet ger en översikt av internationella erfarenheter men också
utrymme för tankar och reflektioner enskilt och i grupp.

16.00-16.30

Moderator Frida Boisen avslutar

16.30-16.45

Avslutningsmingel

