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Arbete och yrken i förändring

”Arbetsmarknaden är i ständig utveckling och förändring. Faktum 
är att 65 procent av de unga som börjar skolan i dag kommer att ha 

arbeten som inte finns än.” 
Ann-Therese Enarsson, VD Futurion, TCO förbundens tankesmedja.

Uppgift 1

Bekanta dig med länkarna nedan och berätta om den sajt som du har studerat.

Svenska nu:s läromaterial Min affärsidé

Framtidens jobb

Jobb i förändring

Kommunsektorn följer upp förändringar i arbetslivet

Ändring i karriären – bedöm din situation (uppgifter)

Meningsfullt arbete och hur man hittar ett jobb som verkligen skapar förändring

Arbetsmarknad i förändring - Tankesmedjan Fores

Den cirkulära ekonomin förändrar nästan samtliga jobb – Enligt en enkätundersökning 
lockar de nya jobben finländarna. Sitra.

Mitt drömjobb

Du kanske drömmer om ett arbete som gör dig rik, är meningsfullt, motsvarar dina värden etc.
Hur gör du?
Du väljer en utbildning som ger dig en examen som berättigar till eller gör dig kompetent för 
ett yrke vilket leder till att du får ett jobb.  Troligen gäller det inte för hela livet utan du måste 
utbilda dig på nytt, till något som inte ännu någon vet något om.

https://svenskanu.fi/laromaterial/min-affarside/
https://arbetsmarknadskunskap.se/framtidens-jobb-prognos/
https://urplay.se/program/201302-jobba-sova-do-jobb-i-forandring
https://www.kt.fi/sv/forandringar-i-arbetslivet
https://www.te-palvelut.fi/sv/arbetssokande/yrkesval-och-utbildning/val-av-yrke-utbildning/andring-i-karriaren
https://jobbland.se/arbetsliv/meningsfullt-arbete-som-skapar-forandring
https://fores.se/wp-content/uploads/2020/04/Arbetsmarknad-i-fo%CC%88ra%CC%88ndring_online.pdf
https://www.sitra.fi/sv/nyheter/den-cirkulara-ekonomin-forandrar-nastan-samtliga-jobb-enligt-en-enkatundersokning-lockar-de-nya-jobben-finlandarna/
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Uppgift 2

a) Testa ditt ordförråd och fortsätt gärna med nya kombinationer!

arbete yrke jobb tjänst anställning arbetsplats arbetsliv/

ett ett ett en en en yrkesliv, ett

vård- lärar- sommar- offentlig- fast trevlig krävande

distans- tjänste- kvälls- kommunal- ordinarie- bra föränderligt

förvärvs- skit-

b) Känner du till orden? Bilda meningar där du använder minst 3-5 av dessa ord.

wikipedia: arbete

Sammansättningar: arbetsansökan, arbetsbelastning, arbetserfarenhet, arbetsförmed-
ling, arbetsgivare, arbetsgrupp, arbetsintervju, arbetskläder, arbetsliv, arbetsmarknad, 
arbetsmoment, arbetsoförmögen, arbetsplats, arbetsrum, arbetsskada, arbetsskicklig-
het, arbetssko, arbetsskygg, arbetstempo, arbetstid, arbetstillfälle, arbetstillstånd, arbet-
suppgift, barnarbete, beredskapsarbete, dagsarbete, deltidsarbete, dubbelarbete, efte-
rarbete, extraarbete, förarbete, förvärvsarbete, grupparbete, hemarbete, kontorsarbete, 
kroppsarbete, kvinnoarbete, kvällsarbete, lönearbete, medarbete, morgonarbete, motar-
bete, nattarbete, närarbete, pappersarbete, samarbete, samlingsarbete, själsarbete, sla-
varbete, söndagsarbete, tankearbete, timarbete, trälarbete, vardagsarbete, vinterarbete, 
vårdarbete, årsarbete, övertidsarbete

Arbete är en mänsklig verksamhet som genererar ekonomiskt värde i form av varor eller 
tjänster. En människas resurser för att utföra arbete kallas arbetskraft. Ur ekonomiskt pers-
pektiv skiljer man mellan förvärvsarbete och obetalt arbete. Till det obetalda arbetet kan 
man beroende på hur generös man vill vara med definitionen av arbete, bland annat räkna 
ideellt arbete, hushållsarbete och studier. Det finns även sociologiska perspektiv på arbete, 
där man skiljer mellan lönearbete, karriärsarbete, etcetera.

https://sv.wiktionary.org/wiki/arbete
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Uppgift 4

Karriär! Planera din karriär! 
   

a) Bekanta dig med Stockholms universitet, studie- och  karriärvägledning via  
  länken. Jämför med din högskolas motsvarande sidor.

b) Ta reda på vad karriärshantering betyder! Kolla här

c)  Arbetshälsoinstitutets lista över styrkor och färdigheter (nedan) kan hjälpa dig att  
  hitta dina egna styrkor och förmågor. Välj fem egenskaper och fem färdigheter  
  som beskriver dig och översätt dem till svenska.

Styrkor och kunskaper

luotettava    rehellinen      vastuuntuntoinen 
huolellinen     tunnollinen     käytännöllinen
realistinen     harkitseva     varovainen 
tarkka     pitkäjänteinen    sinnikäs 
ahkera     täsmällinen     järjestelmällinen
suunnitelmallinen    johdonmukainen    kärsivällinen 
rento      rauhallinen     itseensä luottava 
joustava     ennakkoluuloton    suvaitsevainen 
avarakatseinen    positiivinen      iloinen  
huumorintajuinen    reipas     sosiaalinen 
ystävällinen     empaattinen    sovitteleva  
tunteellinen     avoin      yhteistyöhaluinen 
palveluhenkinen    nopea     kunnianhimoinen 
kilpailuhenkinen    yritteliäs     päättäväinen 
jämäkkä     vakuuttava     sanavalmis  
itsenäinen     oma-aloitteinen    aktiivinen 
innokas     rohkea     utelias 
valpas     tiedonhaluinen    oppimishaluinen 
oppimiskykyinen    pohdiskeleva    kriittinen 
kekseliäs     luova

Färdigheter

esiintymistaito    asiakaspalvelutaidot   rakentamistaidot 
ryhmätyötaito    myyntitaidot    organisointitaito 
tiedonhankintataito   huolehtivainen    suunnittelutaito 
keskustelutaito   kielitaito     ongelmanratkaisutaito 
kuuntelutaito   laskutaito     kirjallinen ilmaisutaito 
sovittelutaito    looginen päättelykyky   kyky työskennellä itsenäisesti 
neuvottelutaito    tietotekniset taidot 

https://www.su.se/utbildning/studie-och-karri%C3%A4rv%C3%A4gledning/studie-och-karri%C3%A4rv%C3%A4gledning
https://www.tyokykypassi.fi/sv/planera-din-karriar/
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Uppgift 4
Hybridversion (distansarbete/studier + arbete/studier på plats för den som det är möjligt
Välj ett alternativ per påstående och motivera ditt val. Du kan också komma med ett eget 
förslag.

1. Min hybridversion består helst av

• distansarbete och arbete på plats 50% + 50%
• distansarbete 4 dagar i veckan och en dag på plats
• distansarbete en dag i veckan och 4 dagar på plats

2. Helst distansjobbar jag

• hemma
• på ett kafé
• på biblioteket

3. Jag gillar distansarbete därför att

• jag inte behöver klä mig ordentligt
• jag får jobba friare
• jag kan koncentrera mig bättre
• jag jobbar effektivare än på plats

4. När jag jobbar på distans

• saknar jag mina kolleger
• fattas ingenting
• sker det mest via Zoom eller Teams

5.Viktigast för mig på arbetsplatsen är

• mina kolleger
• gemensam lunch och gemensamma kafferaster
• stämningen
• att allting fungerar och jag får hjälp vid behov

6. Skillnaden mellan arbetstid och fritid

• är klarare när jag jobbar på plats
• är klar för mig också när jag distansjobbar
• är viktig att komma ihåg med tanke på mitt orkande



Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland 
Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

+358 (0)9 435 020
www.hanaholmen.fi
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Uppgift 5
Social interaktion – hur viktig är den?
Grupparbeten och kaffepauser på arbetsplatsen och kundträffar är människokontakter som 
är viktiga för att man ska kunna dela idéer, planera och utveckla. Mångfalden på arbetsplatsen 
ökar kreativiteten.  Har du konkreta exempel på fall där fina idéer fötts i interaktion.

Uppgift 6
Hybridarbete – en kostnadsfråga? Kom med ytterligare exempel!
Hemma: inga arbetsresor, avdrag i beskattningen för arbetsrum, inga arbetskläder
Arbetsgivare: lokaler befrias, energibesparingar
Klimatet/Naturen: ?

Uppgift 7
Vilken betydelse har goda språk- och kommunikationskunskaper på arbetsmarknaden? Är det 
kompetenser som behövs också i framtiden? Diskutera och motivera!

Uppgift 8
Vad anser du om de viktigaste kunskapsbehoven hos anställda inom din bransch? Kolla nedan 
och återge på svenska!

Tabell 12. Tärkeimmät alaisominaisuudet aloittain, s. 38/55
(Työelämätaidot : esimiehiin ja alaisiin kohdistuvat osaamisvaatimukset, Lappalainen, Pia (2016)  

https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/149569/Lappalainen%20ty%c3%b6el%c3%a4m%c3%a4taidot.pdf?sequence=1&isAllowed=y



