ARBETSMARKNADSRAPPORTEN
2019

Hybrider av olika kompetenser
– när digitaliseringen suddar ut
gränser mellan branscher

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Inledning – s.4
Sveriges mest aktuella utbildningsform – s. 5
Om Arbetsmarknadsrapporten 2019 – s.6
Hybrider av olika kompetenser – s.8
Välfärdsteknik
– Digital teknik förändrar arbetssätt inom vård och omsorg – s.10
Fastighetsautomation
– Uppkopplade fastigheter kräver en ny mix av kompetenser – s. 14
Virtual Reality
– Från specialintresse för entusiaster till viktig teknik för samhällsnytta – s. 17
Sammanfattning – s.20
7 exempel på yrkesroller som vuxit fram kopplat till hybrider av kompetenser – s.21
Referenslista – s. 22

3

INLEDNING
Rapporten beskriver arbetsmarknaden för ett antal yrkesroller som utbildas
inom yrkeshögskolan. Underlaget bygger på̊ såväl prognoser och statistik
som på̊ intervju- och enkätdata från arbetsgivare i Nackademins nätverks.
Informationen har samlats in i syfte att undersöka efterfrågan på̊ yrkesroller
för att ta fram nya samt utveckla befintliga yrkeshögskoleutbildningar.
Arbetsmarknadsrapporten 2019 ger en detaljerad bild av förutsättningarna
för yrkesroller idag och på̊ två̊ till fem års sikt. I den här rapporten
undersöker vi hur digitaliseringen gör gränsdragningen mellan olika
branscher mindre tydlig och skapar behov av en mix av kompetenser som
kan kallas hybrider.
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SVERIGES MEST
AKTUELLA UTBILDNINGSFORM
Yrkeshögskolan är Sveriges mest pricksäkra utbildningsform som svarar mot
många av de utmaningar och behov som finns inom matchning och
kompetensförsörjning i Sverige idag.
Nackademin är experter på̊ YH-utbildningar och framtagande av proaktiva
yrkesroller som uppfyller aktuella och framtida kompetensbehov. Som
utbildningsaktör inom yrkeshögskolan så driver och delar vi våra branschers
utmaningar genom att vara en strategisk partner kopplat till en effektiv
rekrytering av kompetens.
Varje år undersöker vi kompetensbehovet inom olika branscher för att ta
reda på̊ vilka utbildningar som behövs på̊ arbetsmarknaden i Sverige. I år vi
stolta över att dela med oss av de insikter och behov som framkommit.
Arbetsmarknadsrapporten 2019 fokuserar på hybrider av kompetenser och
hur digitaliseringen suddar ut gränser mellan branscher. Hur påverkar det
traditionella branscher, som vård och fastighet – och hur kan yrkeshögskolan
möta näringslivets behov med relevanta utbildningsinsatser?

Yrkeshögskolan i
siffror:
93 % av de
studerande har jobb
året efter examen
91 % är nöjda med
sin utbildning
Källa: myh.se.
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OM
ARBETSMARKNADSRAPPORTEN 2019
För att en utbildning ska få bedrivas inom yrkeshögskolan krävs det att den
leder till jobb som verkligen efterfrågas på̊ arbetsmarknaden. Därför
undersöker Nackademin ständigt vilka yrkesroller och kompetenser som
efterfrågas av arbetsgivare i vårt nätverk. När vi som utbildningsanordnare
ansöker om statsbidrag för att få bedriva utbildningar måste vi alltid
motivera att det finns en efterfrågan på de yrkesroller som vi vill utbilda till.
De utredningar av kompetensbehov som vi gjort under 2018 inom olika
branscher ligger till grund för den här rapporten. 623 arbetsgivare inom
bland annat branscherna IT, bygg, kommunikation och fastighet
medverkade i Nackademins ansökningsarbete 2018.
Ansökningsunderlaget består av insamlad enkätdata, statistik från sökningar
i olika plattformar för jobbannonsering samt kvantitativ data om det
kommande anställningsbehovet från vårt stora nätverk av arbetsgivare.
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HYBRIDER AV OLIKA KOMPETENSER
Digitaliseringen suddar ut gränser mellan branscher när digital kompetens
efterfrågas på så gott som hela arbetsmarknaden. När ny teknik
implementeras i olika delar av samhället uppstår behov av helt nya
kompetensprofiler inom olika branscher – ofta en kombination av
kompetenser från olika områden. Det är en trend som har blivit tydlig i vårt
arbete med att ta fram nya utbildningar som motsvarar efterfrågan på
arbetsmarknaden.
Nu är det inte längre så enkelt som att det enbart är arbetsgivare från en
bransch som har behov av en viss kompetens eller yrkesroll. Såväl
fastighetsföretag, byggföretag och installationsföretag slåss till exempel om
personer med kompetens inom energieffektivisering och automation.
Utvecklingen leder till att det växer fram nya yrkesroller som på sikt kan
komma att komplettera och i vissa fall ersätta en del befintliga roller. Vi kan
kalla dem hybrider - kompetensprofiler som förenar kunskaper, färdigheter
och förmågor från flera olika områden.
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HYBRIDER AV OLIKA KOMPETENSER
För utbildningssystemet är det en utmaning att ställa om och förändra
utbildningsutbudet efter nya komplexa behov. Som utbildningsaktör kan vi
inte fortsätta med att enbart erbjuda långa traditionella utbildningar inom
avgränsade områden med ett innehåll som inte är anpassat efter de nya
behoven. Det behövs en variation av utbildningar avseende omfattning,
ämnesområden och pedagogiska upplägg för grupper i olika stadier av
arbetslivet. Vid sidan av grundutbildningar behövs
kompetensutvecklingsinsatser för redan yrkesverksamma i form av kortare
kurser och vidareutbildningar.
På kommande sidor följer tre exempel på hur digitaliseringen påverkar
arbetssätt och kompetensprofiler inom olika delar av arbetsmarknaden.
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VÄLFÄRDSTEKNIK

DIGITAL TEKNIK FÖRÄNDRAR ARBETSSÄTT INOM VÅRD OCH OMSORG
Sverige står inför en stor utmaning då den demografiska utvecklingen leder
till att behoven av vård och omsorg ökar mycket snabbare än tillgången på
arbetskraft. I framtiden kommer färre behöva vårda fler och digitala
lösningar är en möjlighet för att möta utmaningen.
Det finns en vision om att Sverige ska vara en ledande nation inom e-hälsa,
välfärdsteknik och life science och utvecklingen går framåt men inte i önskad
takt. Flaskhalsar som föråldrade system som inte samverkar med varandra
och ineffektiva processer gör att utvecklingen går långsamt. Socialstyrelsens
uppföljning av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna (2018) visar att
användningen av ny teknik och digitala lösningar ökar men att det skiljer sig
mycket mellan olika kommuner. På många håll i landet har man digitala
trygghetslarm, en majoritet använder passiva larm och sensorer och
användningen av trygghetskameror och gps-larm ökar.

Välfärdsteknik är
digital teknik som
syftar till att
bibehålla eller öka
trygghet, aktivitet,
delaktighet eller
självständighet för en
person som har eller
löper förhöjd risk att
få en
funktionsnedsättning.

Det byggs även nya sjukhem där man från början anpassat lokaler och
utrustning för att kunna arbeta mer utifrån de förutsättningar som ny teknik
för med sig.
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VÄLFÄRDSTEKNIK

DIGITAL TEKNIK FÖRÄNDRAR ARBETSSÄTT INOM VÅRD OCH OMSORG
I den nya nationella kvalitetsplanen för framtidens äldreomsorg lyfts
välfärdsteknik fram både som möjlighet för effektivare och bättre vård men
även bättre arbetsmiljö för de som arbetar inom omsorgen. Införandet av ny
teknik måste kombineras med kompetensutveckling och utbildning för
personalen vilket leder till efterfrågan på vidareutbildning för redan
yrkesverksamma inom vård och omsorg.
Den digitala utvecklingen och införandet av nya tekniska lösningar gör också
att det växer fram nya yrkesroller och kravprofiler inom vård och omsorg.
Behovet av personer med specialiserad kompetens för att ta tillvara
digitaliseringens möjligheter växer. Tekniken är lätt att köpa in, men den
måste också användas på ett effektivt sätt. Därför är det inte primärt teknisk
kompetens som efterfrågas inom vård- och omsorgsverksamheter utan
framförallt kompetens att samordna implementeringsarbetet av nya
arbetssätt och processer.

Att implementera
ny teknik och
digitala lösningar
är en strategi för
att minska
rekryteringsbehovet inom vård
och omsorg (SKL:s
rekryteringsrapport
2018)
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VÄLFÄRDSTEKNIK

DIGITAL TEKNIK FÖRÄNDRAR ARBETSSÄTT INOM VÅRD OCH OMSORG
Det behövs personal som besitter den grundläggande vård- och
omsorgskompetensen men som även har förmåga att implementera
arbetssätt för digital teknik och lösningar. Kompetenser för att samordna
implementeringsarbetet och samverka med olika yrkesgrupper blir viktiga,
liksom kunskap om lagstiftningen som påverkar arbetet.
Denna nya kompetensprofil kan kallas välfärdstekniksamordnare, vilket är
en ny yrkesroll som idag börjar införas i framförallt omsorgsverksamheter
runtom i landet. Det förekommer även andra titlar, som projektledare inom
välfärdsteknik och e-hälsosamordnare, men kompetensprofilen är
gemensam för dessa.

Välfärdstekniksamordnare, eller VFTsamordnare, är en ny
yrkesroll som har en
nyckelroll i
implementeringen av
ny teknik inom vård
och omsorg. Som VFTsamordnare behöver
man både kunskap om
vård- och
omsorgsarbete och om
den digitala tekniken
och dess möjligheter.
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FASTIGHETSAUTOMATION

UPPKOPPLADE FASTIGHETER KRÄVER EN NY MIX AV KOMPETENSER
De system som finns i våra fastigheter blir allt mer avancerade och det blir
vanligare med digitala system som möjliggör övervakning och effektivare
drift av både bostäder och kommersiella fastigheter. Fördelarna med
uppkopplade fastigheter kan ses både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur
ett energianvändningsperspektiv.
Tekniska system inom fastighetsautomation kan, om de samverkar, skapa en
helhet som gör fastigheter energieffektiva och bidrar till ett komfortabelt
klimat. Minskade underhållskostnader och energieffektivisering är viktiga
frågor för fastighetsbolagen och kompetens inom områdena avancerad styroch reglerteknik, automation och energieffektivisering efterfrågas allt mer.
Robotisering och automatisering väntas även påverka fastighetsbolagen på
längre sikt.

Fastighetsautomation
är styrning, reglering
och övervakning av
olika system som finns i
en fastighet - t.ex.
ventilation, värme, larm
och belysning.
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FASTIGHETSAUTOMATION

UPPKOPPLADE FASTIGHETER KRÄVER EN NY MIX AV KOMPETENSER
Fastighetsbranschen blir alltmer kunskapsintensiv och yrkesrollerna
förskjuts från fastighetstekniker till tekniker till ingenjör. Det finns ett
omställningsbehov mot mer avancerad teknisk kunskap. När smarta system
tar över rutinmässiga arbetsuppgifter blir komplex problemlösning och
kreativitet allt viktigare kompetenser.
System för fastighetsautomation finns idag implementerade i så gott som
alla större byggnader. Nio av tio tillfrågade fastighetsbolag i Schneider
Electrics IoT-rapport (2017) uppger att de investerat i uppkopplade lösningar
och tjänster för drift och hantering av sina fastigheter under de senaste åren.
Majoriteten av företagen i undersökningen uppger också att uppkopplade
lösningar kommer att påverka deras fastigheter i framtiden.
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FASTIGHETSAUTOMATION

UPPKOPPLADE FASTIGHETER KRÄVER EN NY MIX AV KOMPETENSER
Detta medför en ökad efterfrågan på ingenjörer och tekniker med
kombinerad kompetens från både fastighets- och automationsområdet som
kan arbeta med driftoptimering och övervakning av fastigheters system samt
ta fram lösningar för ökad energieffektivisering och kostnadseffektivitet.
Denna nya roll kan kallas fastighetsingenjör med inriktning mot automation.
Rollen efterfrågas av såväl fastighetsföretag som installationsföretag och
företag som levererar systemen. Det är med andra ord en kompetensprofil
som efterfrågas av såväl beställare, entreprenör och leverantör.

Den tekniska
utvecklingen har
lett till en
efterfrågan på en
helt ny
kompetensprofil –
fastighetsingenjör
med inriktning mot
automation.
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VIRTUAL REALITY

FRÅN SPECIALINTRESSE FÖR ENTUSIASTER TILL VIKTIG TEKNIK FÖR SAMHÄLLSNYTTA
Virtual Reality (virtuell verklighet på svenska) är en konstgjord miljö - en
skenvärld - som skapats digitalt. Genom att förse användarens sinnen med så
verklighetstrogen information som möjligt framstår en version av
verkligheten som inte finns – men som kan upplevas som mycket verklig.
Många sammankopplar VR med underhållning som t.ex. spel och de typiska
VR-glasögonen som blev årets julklapp 2016. Men tekniken har fler
användningsområden och kan ha en viktig funktion inom samhällsområden
som vård, utbildning och samhällsbyggnad. Tekniken tillämpas redan idag
i flera branscher då den erbjuder verklighetstrogen och kostnadseffektiv
gestaltning samt tillåter användaren att ta risker virtuellt i utbyte mot
verklig erfarenhet och kunskap.

VR är en artificiell
miljö som upplevs
som verklig.
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VIRTUAL REALITY

FRÅN SPECIALINTRESSE FÖR ENTUSIASTER TILL VIKTIG TEKNIK FÖR SAMHÄLLSNYTTA
Inom samhällsbyggnad används tekniken för att visa hur framtida bostäder
och bostadsområden kan se ut innan de är färdigbyggda, vilket underlättar
förståelsen mellan alla berörda parter: byggherrar, projektörer,
entreprenörer och kunder.
Det finns även projekt inom vård och omsorg, vilket är ett område inom
vilket Virtual Reality väntas få stor betydelse i framtiden. Ett exempel är
blivande kirurger som får testa att operera verklighetstroget med hjälp av
VR-teknik. Ett annat exempel är behandling av ångest där patienterna
utsätts för ångestframkallande miljöer.
Utbildning är ett annat område inom vilket VR vinner mark. Skolelever lär sig
om solsystemet genom att integrera med virtuella världar och under
historielektioner genom att besöka historiska sevärdheter i olika länder
virtuellt.
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VIRTUAL REALITY

FRÅN SPECIALINTRESSE FÖR ENTUSIASTER TILL VIKTIG TEKNIK FÖR SAMHÄLLSNYTTA
Virtual Reality väntas få ännu större betydelse inom flera områden och kan
bidra till samhällsnytta. Enligt en rapport från The Goldman Sachs Group
finns det en stor potential för tekniken inom skolan. Endast pedagogisk
programvara inom VR väntas globalt generera 2.5 biljoner under 2020 och
5.9 biljoner år 2025. Samma rapport konstaterar att VR inom vården
kommer generera intäkter globalt på 10 biljoner under 2020 respektive 42
biljoner 2025 (VR/AR report, 2016).
Kompetensen är inte ny i sig, men eftersom VR börjar användas i fler
branscher och samhällsområden som samhällsplanering, vård och skola ökar
efterfrågan på utbildade VR-utvecklare. Yrkesrollen skapar
verklighetstrogna digitala miljöer med hjälp av 3D och 360-gradersfilm och
efterfrågas av en allt bredare uppsättning arbetsgivare.

VR-teknik bidrar till
samhällsnytta och
spås inom kort fylla
en viktig funktion
inom områden som
samhällsbyggnad,
vård och utbildning.
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SAMMANFATTNING
• När välfärdsteknik ska implementeras i vård- och omsorgsverksamheter
uppstår behov av VFT-samordnare som både har verksamhetskännedom
och kunskap om den digitala tekniken och dess möjligheter.
• Fastighetstekniska system blir mer avancerade och uppkopplade vilket
leder till efterfrågan på ingenjörer och tekniker med en kompetens inom
både fastighets- och automationsområdet som kan arbeta med
optimering, övervakning och energieffektivisering.
• När Virtual Reality-teknik används inom fler sektorer i samhället – såsom
vård, samhällsbyggnad och skola, ökar efterfrågan på personer med
kompetens att utveckla och använda VR-tekniken.
• Digitaliseringen suddar ut gränser mellan branscher när digital
kompetens efterfrågas på så gott som hela arbetsmarknaden. När ny
teknik implementeras i olika delar av samhället uppstår behov av helt nya
kompetensprofiler inom olika branscher – ofta en kombination av
kompetenser från olika områden.
• Yrkeshögskolan är en viktig pusselbit i det svenska utbildningssystemet,
som levererar effektiva och pricksäkra utbildningar som möter de
kompetensbehov och utmaningar som uppstår när arbetsmarknaden
förändras.
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7 EXEMPEL PÅ NYA YRKESROLLER SOM VUXIT FRAM
KOPPLAT TILL HYBRIDER AV KOMPETENSER

•
•
•
•
•
•
•

Välfärdstekniksamordnare (VFT-samordnare)
Fastighetsingenjör med inriktning mot automation
Virtual Reality-utvecklare
Virtual Reality-producent
Affärsutvecklare inom Internet of Things
Digital redovisningskonsult
Artificial Intelligence-specialist
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