
Kompetensutvecklingen på 

arbetsmarknaden – med fokus 

på yrkesutbildningar inom 

gymnasieskolan



Kompetensutvecklingen på arbetsmarknaden

Förmågor och kompetenser som ökar  

● Teknisk mer avancerad kompetens växer men mest markant 

och tydligt är att den grundläggande digitala kompetensen blir 

viktig inom i stort sett alla yrkesområden 

● Arbetsuppgifter som kräver sociala och emotionella 

kompetenser ökar. Även inom yrken där dessa inte varit lika 

betydande innan

● Mer komplexa kognitiva kompetenser



Förmågor och kompetenser som minskar

● Enklare kognitiva kompetenser

● Manuella och fysiska kompetenser

Arbetsuppgifter som kräver fysiska och manuella kompetenser minskar 

istället för att öka men är ändå i förhållande till andra nämnda 

kompetenskategorier flest till antalet



Våra prognosyrken

● Arbetsförmedlingen gör bedömningar på cirka 175 yrken på ett och 

fem års sikt 

● Vi arbetar med en datadriven metod, 

● Registerbaserad data från SCB samt lediga platser från vår 

verksamhetsstatistik



Följer SCB:s  Standard för svensk 

yrkesklassificering nivå 4

● Ett prognosyrke består av en eller flera yrkesgrupper (SSYK4)

o Vi försöker definiera prognosyrken som är så homogena som möjligt utan att 

antalet yrkesverksamma blir för litet för att kunna göra beräkningar

o Det kan vara mycket stora möjligheter till arbete även i yrken där prognos 

saknas.



Sett utifrån alla våra prognosyrken bedömer 

vi att det kommer att vara stora eller mycket 

stora möjligheter till arbete inom många 

yrkesområden. Exempelvis inom

● hälso- och sjukvård samt det sociala området

● IT, tekniska yrken och inom industri

● bygg

● restaurang

● många pedagogiska yrken



● I stort sett alla yrken kräver en gymnasial utbildning idag. I den här 

presentationen lyfts tydliga exempel bland våra prognosyrken som 

kräver en yrkesutbildning på gymnasial nivå.

Här följer exempel på yrken där möjligheterna att få arbete blir stora eller 

mycket stora till 2022 och 2026:

Yrken med mycket stora eller stora 

möjligheter att få arbete på gymnasial nivå



Vård och omsorg

● Undersköterskor

● Skötare

● Personliga assistenter

● Vårdare och boendestödjare

Pedagogik
Barnskötare (på ett års sikt på fem år små till medelgoda)

Hotell och restaurang
● Kockar, köksmästare och souschefer

● Servitriser och hovmästare



Industriell tillverkning

● Process och maskinoperatörer

● Industrielektriker

● Tunnplåtslagare

● Lackerare och industriplåtslagare

● Finmekaniker

● Svetsare och gasskärare

Data/it

● Drifttekniker inom IT 

● Nätverks och systemtekniker



Hantverksyrken

● Slaktare och styckare

● Bagare

● Fin, inrednings och möbelsnickare

● Frisörer

Säkerhet och bevakning

● Väktare och ordningsvakter



Installation, drift och underhåll

● Distributionselektriker

● Drifttekniker vid värmeverk

● Elektronikreparatörer

● Fastighetsskötare

● Industrielektriker

● Installations och servicetekniker



Bygg

● Anläggningsmaskinförare

● Anläggningsarbetare

● Betongarbetare

● Byggnads- och ventilationsplåtslagare

● Golvläggare

● Träarbetare och snickare

● Murare

● Målare

● Installations- och serviceelektriker

● Ställningsbyggare



Transport

● Buss- och spårvagnsförare

● Lastbilsförare

● Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer

● Lager och terminalarbetare

● Taxiförare

● Truckförare

Naturbruk
● Förare av jordbruks- och skogsmaskiner

● Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur



Och yrken i vår prognos som visar att 

möjligheterna till arbete blir mindre

Exempelvis:

● Butikssäljare inom dagligvaruhandel

● Handpaketerare

● Inköps- och orderassistenter

● Restaurang- och kafébiträden

● Kontorsreceptionister

● Ekonomiassistenter

● Vaktmästare



Det livslånga lärandet

● Att vara beredd att lära och fånga upp nya arbetsuppgifter är och 

fortsätter att vara viktigt. 

● En ökad förståelse och ett mer medvetet val kräver en bra studie -

och yrkesvägledning. Att sprida förståelse och kunskap om 

viktiga kompetenser är många aktörers ansvar. 



Stort pågående arbete

● Det har sedan länge pågått ett utvecklingsarbete kring 

vägledningsfrågor i regeringens samverkansprogram för 

kompetensförsörjning och livslångt lärande

● Myndighetsgemensamt vägledningsnätverk 

● Det är viktigt att vi får gemensamma begrepp inom utbildningssystem 

och näringslivet 

● Gemensam digital infrastruktur för livslångt lärande. Många 

myndigheter samarbetar



Länk till Hitta Yrkesprognos

Hitta yrkesprognoser - Yrkesområden (arbetsformedlingen.se)

Kompetensutvecklingen på arbetsmarknaden till år 2030 - i 

spåren av automatiseringen - Arbetsförmedlingen 

(arbetsformedlingen.se)

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-framtid/hitta-yrkesprognoser/yrkesomraden
https://arbetsformedlingen.se/statistik/analyser-och-prognoser/analys-och-utvardering/kompetensutvecklingen-pa-arbetsmarknaden-till-ar-2030---i-sparen-av-automatiseringen

