
KOMPETENSRAPPORTEN 2021
De senaste trenderna inom kompetensutveckling - för företag, individ och pedagog.
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Med kompetensutveckling 
stärker vi individer och företag.

Det är en spännande tid för kompetensutveckling. Företagens behov har förändrats drastiskt, 
individens förväntningar skiftar och nya möjligheter till utveckling uppstår. Coronakrisen satte 
kunskap på sin spets, och effekterna är nu märkbara inom alla branscher. Kanske har 
kunskapsgapet aldrig varit så stort som nu.

Så hur tänker individen som ska gå en utbildning, eller företag som står inför en omställning? 
Denna rapport ger en inblick i vilka krav och förväntningar vi ställer på kompetensutbildning 2021, 
men också vilka förhoppningar och trender vi ser framåt. Vi har pratat med beställare, deltagare 
och pedagoger.

En sak som är tydlig i vår undersökning, och som blivit uppenbar under det gångna året, är att vi 
ställer allt högre krav på kompetensutbildning. Vi vill se tydliga resultat i vår utveckling, men också 
ha kul och bli inspirerade på vägen. 

Vi på SkillEd utbildar individer på flera olika företag, inom flera olika branscher. Vi hjälper våra 
kunder att analysera sina kompetensbehov och vi utvecklar individer så de kan nå längre. 
Välkommen till vår djupdykning i kompetensutveckling.

Mikaela Valtersson
Ansvarig SkillEd och Vice VD Kunskapsskolan



RAPPORTEN 
I SIFFROR
Rapporten bygger på insikter 

från två olika 

enkätundersökningar samt 

djupgående intervjuer med 

deltagare, beställare och 

pedagoger.

Målgrupp

● 42 respondenter svarade på enkäten, varav;

● 24 tillhör gruppen deltagare av utbildning
● 18 tillhör gruppen beställare av utbildning

Deltagarna:
● 11 personer med masterexamen
● 9 personer med kandidatexamen
● 11 personer ingen eller annan utbildning

Beställarna:
● 10 personer med mastexamen
● 5 personer med kandidatexamen
● 3 personer med annan utbildning

sid. 4

Enkätundersökning och djupintervjuer
SkillEd genomförde enkäten i december 2020 för att 

sammanställa insikter och trender från året som gått. 

Enkäten följdes upp med djupintervjuer.02



Beställare
av utbildning 

Rapporten i siffror

16 av 18 planerar 
1-3 år framåt för kompetensutveckling,

och 13 av 18 har en specifik budget 
för kompetensutveckling

Deltagare 
på utbildning 

17 av 18 jobbar aktivt
med kompetensutveckling idag

Pedagogisk kompetens
Majoriteten tror att behovet av 

pedagogisk kompetens kommer att öka 

Skräddarsytt är nummer 1
Den viktigaste faktorn när chefer 

väljer utbildningsaktör är ett 
skräddarsytt upplägg

7 av 18 tror att förmågan 
att lösa problem är den förmåga 

som kommer behövas mest framåt

16 av 24 jobbar aktivt 
med kompetensutveckling 

på sitt nuvarande jobb

7 av 22 är mer villiga
att jobba med individuell 

kompetensutveckling, på grund av corona

16 av 18 ser ett ökat behov
av kompetensutveckling i 

framtiden

11 av 22 vill utveckla 
sin ledarskapsförmåga 

för att bli mer attraktiva i sin 
professionella rollPå en skala 1-10. Så viktigt är 

det, i genomsnitt, med 
kompetensutveckling enligt 

beställare och deltagare

En stark 9:a

11 av 22 saknar
en individuell plan för sin 

kompetensutveckling 
på arbetsplatsen 



A

B

A Frågar man deltagarna så är inspirerande 

innehåll den viktigaste faktorn för en 

utbildning. Hos beställarna rankas det som 

tredje viktigast. 

Inspirerande innehåll

B
Tid är en bristvara, därför är det viktigt för 

såväl deltagare som beställare med tydliga 

användningsområden om man ska 

investera tid och pengar i en utbildning. 

Tydliga användningsområden

C
Beställarna rankar en professionell 

kursledare som den viktigaste faktorn för en 

utbildning,  medan deltagarna värdesätter 

innehåll och användningsområden mer. 

Professionell kursledare

D
Deltagarna prioriterar utbildningar där 

kursledaren lär ut genom pedagogiska 

metoder, något som blir viktigt för att 

lärandet ska stanna kvar över tid. 

Pedagogiska metoder

Rapporten i siffror

sid. 6

C

D

Dessa fyra faktorer rankas som de absolut 

viktigaste av både deltagare och beställare, 

när de väljer kompetensutbildning.

För att få en bestående effekt 
av kompetensutbildning 
måste utbildningssatsningar 
följas upp med individuella 
mål i medarbetarsamtal och i 
målen för verksamhetsplanen.

 

Beställare av utbildning



03 Vardagen har förändrats under pandemin och vi har fått nya rutiner såväl på jobbet 

som hemma. Hur påverkar det våra förutsättningar för utbildning och utveckling?

Det ökade kompetensbehovet



Digital omställning, teknikskifte och globalisering gör att en ny typ av kompetenser efterfrågas på 
arbetsplatserna. Samtidigt har pandemin skyndat på den digitala omställningen ytterligare och 
kompetensgapet är tydligare nu än någonsin. Arbetsförmedlingen bedömer att antalet 
långtidsarbetslösa kommer att fortsätta öka. Därmed finns en överhängande risk för fortsatt ökade 
obalanser på arbetsmarknaden.

För individen innebär det en omställning till nya arbetsmönster och nya rutiner, samtidigt som många 
medarbetare hotas av att deras nuvarande jobb kan vara ett minne blott om några år. Dessutom har 
hemmajobbet suddat ut gränserna mellan jobb och fritid, vilket ställer högre krav på både individ och 
team för att lyckas skapa värde på en konkurrenskraftig marknad.

Samhällsförändringar skapar nya behov

Det ökade 
kompetensbehovet
I spåren av pandemin ökar 
kompetensgapet. Flera 
branscher står inför ett ökat 
kompetensbehov samtidigt 
som arbetslösheten växer. 
Individen måste parera på 
en arbetsmarknad som har 
nya behov och rutiner.



7 av 22

Den nya utbildningsmiljön

I pandemins spår har flera branscher drabbats av varsel och uppsägningar. Bland de branscher som är mest 

påverkade finns den privata tjänstesektorn, hotell- och restaurang, handel, bemanning, transport och industri. 

Samtidigt står tech-sektorn inför stor kompetensbrist. IT&Telekomföretagen bedömer att techsektorn saknar 

70 000 personer fram till år 2024, i en rapport från december 2020. 

En annan effekt av pandemin är den ökade arbetslösheten. I mars 2021 uppgick antalet långtidsarbetslösa till 

drygt 182 000 personer, vilket är närmare 29 000 personer fler jämfört med ett år tidigare. I slutet av mars hade 

närmare 102 000 personer varit utan arbete i sex till tolv månader. Arbetsförmedlingen bedömer att antalet 

långtidsarbetslösa kommer att fortsätta öka och riskerar att överstiga 200 000 personer under 2021. Därmed 

finns en överhängande risk för fortsatt ökade obalanser på svensk arbetsmarknad.

Ökad kompetensbrist och ökad arbetslöshet

av deltagarna svarar att corona 
har förändrat deras vilja att jobba 
med individuell 
kompetensutveckling.

sid. 9

av beställarna
tror att behovet av 
kompetensutveckling kommer 
öka i framtiden.

16 av 18

Digitalisering
är den mest avgörande faktorn 
för kompetensutveckling framåt, 
enligt både deltagare och 
beställare av utbildning.



“Nya tider kräver nya grepp. Pandemin har gjort att 

fler vill gå utbildningar online. Vi ser även ett ökat 

tempo hos en del företag vilket ökar kravet på 

självledarskap och ett självinstruerat lärande.”

Utbildningsledare, SkillEd
Patrik Olsson

“Pandemin öppnade upp för ett samtal om flexibla 

lösningar för kompetensutveckling. Vi har sett ett 

ökat behov av pedagogisk kompetens hos företagen 

och utbildningar som kan hållas på distans.“

Partner Director, SkillEd
Kristin Arnberg



Digitaliseringen 
påverkar oss mest
Det råder ingen tvekan om att 
digitaliseringen är den faktor som 
kommer påverka oss mest 
framöver.

Alla respondenter, både deltagare och 

beställare av utbildning, fick i enkäten frågan 

”vilken faktor kommer vara mest avgörande 

för kompetensutvecklingen på den egna 

arbetsplatsen?”. Bägge grupper svarade att 

digitalisering kommer vara den mest 

avgörande faktorn, 14 av 22 för deltagarna 

och 9 av 18 för beställarna. 

Båda grupper såg också politiska beslut som 

en viktig faktor. Lite förvånande är kanske 

ändå att ingen av respondenterna valde virus 

och pandemier som den mest avgörande 

faktorn för kompetensutveckling på 

arbetsplatsen.

11 av 22 deltagare vill utveckla sin 
ledarskapsförmåga för att bli mer 
attraktiva i sin professionella roll. 

7 av 18 deltagare rankar 
"förmågan att lösa problem" som 
den viktigaste kompetensen hos 

framtida medarbetare.

Bara 1 av 18 deltagare tror att 
samarbetsförmåga är den färdighet 

som deras organisation kommer 
vara i störst behov av framåt.



Det ökade kompetensbehovet

Problemlösning- och 
ledarskapsförmåga är 
viktigast för framtiden

Fråga: Vilka färdigheter tror du att er organisation 
kommer vara i störst behov av i framtiden?*

Topp 6:
1. Förmåga att lösa problem
2. Ledarskapsförmåga
3. Digital kompetens
4. Spetskompetens inom vårt område
5. Kommunikativ kompetens
6. Kreativt tänkande

*Fråga från enkäten, till individer som gått en kompetensutbildning

I framtiden kommer det 
krävas digitala system som 
tydligt kan ge olika verktyg till 
varje individ. Att 
kompetensutvecklingen på 
riktigt blir individanpassad.
Beställare av utbildning

 



04 Många företag investerar i kompetensutveckling. Men hur avgör de vilka 

investeringar som ger bäst resultat, och hur säkerställs att den resulterande 

kunskapen faktiskt stannar kvar i organisationen på sikt?

Den lärande organisationen



Alla företag vi pratat med bekräftar att de står inför en kompetensbrist och behöver utveckla 
medarbetare för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. Uppseendeväckande är att så gott som alla 
chefer (17 av 18) anger att de arbetar aktivt med kompetensutveckling idag, men av dessa är 
det bara 11 av 18 som anger att det är en del av företagets strategiska utvecklingsplan, och 
endast tre personer anger att det är en del av medarbetarnas individuella utvecklingsplan. 

Trots en medvetenhet om ett stort kompetensbehov så har många alltså inte brutit ned företagets 
behov på konkret individnivå. Till anledningar som gör att man vill utbilda medarbetarna nämns de 
yttre faktorerna; förändringar i samhället, digitaliseringen och hållbarhetsfrågor, samt ett behov att 
attrahera nya medarbetare. Dessutom, coronapandemin har gjort att företagens kunder ställer 
högre krav, och därför behöver organisationen utveckla kompetens.

Utbildar kompetens för att hänga med

Den lärande 
organisationen
Förändringar i samhället, 
digitalisering, hållbarhet och 
behovet att attrahera nya 
medarbetare är några av de 
faktorer chefer anger som 
anledningar till ett ökat 
behov av att utbilda 
kompetens.



När potentiella beställare av utbildning, dvs. chefer eller personer med 

inflytande över de anställdas kompetensutveckling, får svara på vad som får 

dem att välja en utbildning framför en annan så ligger faktorerna skräddarsytt 

och att aktören har en förståelse för företagets behov i topp. 

11 av 18 beställare svarar att skräddarsytt är den viktigaste faktorn, och 

6 av 18 svarar att behovsanpassat är viktigast. Även prisvärt erbjudande och 

pedagogisk kompetens ligger i toppen. Faktorer i botten var bl.a. lokal 

närvaro och ett långsiktigt partnerskap.

Skräddarsytt och förståelse för behov

15 av 18
Har en specifik budget för 
kompetensutveckling

13 av 18
Planerar 1-3 år framåt för 
kompetensutveckling

En viktig del av intervjuerna var att identifiera framtidens mest kritiska 

faktorer inom kompetensutveckling. 8 av 18 chefer svarar att det viktigaste 

är att skapa en lärande kultur inom organisationen. Fem svarade att det 

viktigaste var att skapa en strategisk plan för organisationens utveckling. Bara 

en svarade att det viktigaste är att utveckla individens sakkunskaper.

Så, vad är en lärande kultur? På SkillEd brukar vi definiera det som en

organisationskultur som klarar av att bemästra förändring och behålla

lärande inom organisationen över tid.

Lärande kultur är viktigast framåt

Den lärande organisationen

sid. 15

För att få bestående effekt måste utbildningssatsningar 
följas upp i individuella mål i medarbetarsamtal och i mål för 
organisationen i verksamhetsplanen

 

Chef och beställare av utbildning



Vi använder pedagogik i det 
vardagliga arbetet, till 
exempel i introduktionen 
mellan kollegor, då krävs 
pedagogisk kompetens.
Chef och beställare av utbildning

Många företag arbetar 
redan med pedagogik på 
arbetsplatsen idag.



Mjuka kompetenser 
är prio för cheferna
Problemlösning- och 
ledarskapsförmåga är de soft 
skills som toppar företagens 
kompetensbehov. Och behovet av 
pedagogisk kompetens ökar.

Behovet av kompetensutveckling kommer 
öka framåt, det tror i alla fall de chefer som 
svarat på vår enkät. Och svaren går i linje 
med andra undersökningar om 
kompetensutveckling. 

Men vad som är intressant är att majoriteten 
av cheferna ser ett stort behov av att 
utveckla pedagogisk kompetens och mjuka 
förmågor på arbetsplatsen, för att klara 
omställning och framtida konkurrens. Bland 
de egenskaper som efterfrågas står 
problemlösning och ledarskapsförmåga i 
topp. Förmågor som, om de lärs ut och 
förvaltas rätt, gynnar den egna 
organisationen och gör den redo för framtida 
utmaningar.

11 av 18 chefer
arbetar med pedagogik på 

arbetsplatsen idag, och majoriteten 
tror att behovet av pedagogisk 

kompetens kommer att öka framåt.

11 av 18 chefer
svarar att skräddarsytt upplägg 
är den viktigaste faktorn när de 

väljer kompetensutbildning.

16 av 18 chefer 
tror att behovet av 

kompetensutveckling kommer 
att öka i framtiden.



Problemlösningsförmåga och ledarskapsförmåga 
är de färdigheter som efterfrågas av cheferna

Fråga: Vilka färdigheter tror du att din organisation kommer att vara i störst behov av i framtiden?

Topp 6:
1. Förmåga att lösa problem
2. Ledarskapsförmåga
3. Digital kompetens
4. Spetskompetens inom vårt område
5. Kommunikativ kompetens
6. Kreativt tänkande



Den lärande organisationen

Skräddarsydda och 
behovsanpassade 
kompetensutbildningar
Fråga: Vilket av följande faktorer skulle göra att du 
väljer en viss utbildningsaktör framför en annan?*

Topp 6:
1. Skräddarsytt efter våra behov
2. Förståelse för våra behov
3. Prisvärt erbjudande
4. Pedagogisk kompetens
5. Inspirerande upplägg
6. Rekommendation

*Fråga från enkäten, till chefer med inflytande över företagets 
kompetensutveckling

I framtiden kommer det 
krävas digitala system som 
tydligt kan ge olika verktyg till 
varje individ. Att 
kompetensutvecklingen på 
riktigt blir individanpassad.
Beställare av utbildning

 



05 Vad förväntar sig individen av utbildning idag? Lång och djupgående? Kort och 

koncis? I det här avsnittet går vi igenom sex tydliga trender som vi kan utläsa från 

samtal med deltagarna, om deras förväntningar på kompetensutveckling.

Den självgående deltagaren



Den självgående 
deltagaren
Allt fler vill vidareutbilda sig 
för att byta karriärbana eller 
för att utvecklas i sitt 
nuvarande jobb. När 
företagens kompetensbehov 
förändras uppstår nya 
behov och möjligheter för 
den som vill ta nästa steg i 
sin utveckling.

En framgångsfaktor för utbildningar verkar vara att hålla en bred variation. 

Många anser att en blandning av praktik och teori gör att det både är 

lättare att lära sig och att det blir en bättre balans i utbildningen. Det 

ultimata upplägget för en utbildning verkar vara kombinationen av ett 

flexibelt digitalt lärande varierat med fysiska möten och övningar - vi vill ha 

bägge delar.

1. Viktigt med variationJag benchmarkar mot 
jobbannonser för att 
se vilka färdigheter 
som efterfrågas och 
vad jag själv vill lära 
mig.

Utbildningsdeltagare

6 trender



Att hålla sig ständigt uppdaterad och veta lite om mycket är 

viktigt i dagens snabbt föränderliga samhälle, där tiden är den 

stora bristvaran. Förmodligen är det även därför som crash 

courses, how to-videos och mikrokurser har blivit så populära. 

Idag behöver man kunna ta reda på information snabbt, enkelt 

och direkt.

3. Korta kurser ökar i popularitet

Fler och fler verkar söka sig till kompetensutveckling på eget 

initiativ. Kunskap gör dig mer attraktiv, både på den egna 

arbetsplatsen och på arbetsmarknaden, dessutom ger det dig 

en belöning när du känner att du lär dig något nytt. Det kan 

handla om allt från att man tar del av korta online-kurser eller 

läser en faktabok, till att man söker sig till en längre utbildning 

för att utvecklas i sin nuvarande roll.

5. Självledarskapet ökar

Samtidigt som populariteten för de korta formaten växer, ökar 

även efterfrågan på längre kursformat och djupare kunskap. 

Kanske är det ett resultat av det snabba informationsflödet? 

När allt mer standardiseras blir expertkunskap viktigare.

4. Långa format behövs

Det absolut viktigaste med en utbildning 2021 verkar dock vara 

vikten av att ha kul, om deltagaren får bestämma. Det ska vara 

enkelt att lära sig och smidigt att ta in ny information. 

Dessutom bör innehållet ska vara roligt, inspirerande och 

intressant på vägen.

2. Det ska vara kul

Jag googlar 
snabbkurser när 
jag behöver lära 
mig något fort, 
men inte i 
förebyggande 
syfte.

Den självgående deltagaren

sid. 22

Utbildningsdeltagare

En effekt av pandemin och vardagens förändrade rutiner är att 

efterfrågan på individanpassade utbildningar ökar. I samtalet 

med deltagare är det tydligt att individen vill kunna styra över 

sin egen vardag och själv välja när det passar bäst att utbilda 

sig. Men det handlar också om att få utbilda sig i den takt som 

passar en själv, utbildning på individens villkor helt enkelt.

6. Individanpassat efterfrågas



Ledarskap och digital kompetens är de 
färdigheter som deltagare vill utveckla

Fråga: Vilken färdighet skulle du vilja utveckla för att bli mer attraktiv i din professionella roll?

Topp 6:
1. Ledarskapsförmåga
2. Digital kompetens
3. Förståelse för affären
4. Kommunikativ kompetens
5. Spetskompetens inom vårt område
6. Kreativt tänkande



Individen tar kontroll 
över sin egen 
utveckling
Arbetsgivarens förväntningar på 
individen är oklara och många 
individer verkar sakna en plan för 
sin kompetensutveckling på 
arbetsplatsen. Samtidigt verkar 
många ta saken i egna händer och 
utbildar sig privat.

Enkätundersökningen visar att många saknar 

en individuell plan för den personliga 

kompetensutvecklingen på arbetsplatsen. 

"Av de som har en plan för 

kompetensutveckling på arbetsplatsen, så 

svarar fler än hälften att planen är kortare än 

ett år. 10 av 24 svarar att de är mindre eller 

dåligt involverade i den utvecklingsplan som 

finns. Endast 8 av 24 känner sig väl 

involverade i sin utvecklingsplan på jobbet.

Ja 15

Nej 8

Oklara förväntningar på 
individens utveckling. 13

11

Ja

Nej

Ja 10

Nej 8

Fråga: 
Känner du dig involverad i den plan som finns för 
din kompetensutveckling på arbetsplatsen?Majoriteten är dåligt 

involverad i sin egen plan 
för utveckling på jobbet.

Majoriteten har en egen 
plan för sin utveckling, 

vid sidan om jobbet.

Fråga: 
Vet du vilka förväntningar din arbetsgivare har på 
din individuella utveckling?

Fråga: 
Har du en egen plan för din individuella 
kompetensutveckling, vid sidan om jobbet?



Den självgående deltagaren

42% vill ha tydligare 
utvecklingsplan
10 av 24 deltagare anser att en 
tydligare utvecklingsplan är 
viktigast för den egna 
kompetensutvecklingen på 
arbetsplatsen. 29% (7 av 24) vill 
gå en kompetensutbildning.

Helst ska 
kompetensutveckling ingå 
i betald arbetstid. Jag har 
även ett eget driv att 
utvecklas, men i den bästa 
av världar ska jobbet möta 
alla behov.
Utbildningsdeltagare

 



06 Hur är den ultimata kursledaren och vad genererar mest värde för deltagaren? I det 

här avsnittet har vi frågat våra egna pedagogiska experter och andra 

utbildningsledare om hur man lär ut smart och effektivt 2021.

Den pedagogiska experten



Mycket har hänt inom kompetensutveckling. Kanske märks det mest på den förändrade rollen av 
ledaren för kompetensutveckling. Traditionellt sett har närvaro, tydlighet och en viss pondus varit 
egenskaper vi önskat av en utbildningsledare. Med det digitala skiftet och individens förändrade 
utbildningsmiljö har rollen förändrats. 

Fortfarande gäller att vi önskar en engagerad och tydlig kursledare, men idag måste hon även kunna 
hantera digitala verktyg felfritt. Och när många utbildningar sker framför skärmen, ser vi ett växande 
behov av pedagogisk expertis. Den moderna pedagogen måste vara expert på att leda och utveckla 
individen, och företaget, på ett engagerat och metodiskt sätt även om utbildningen sker från olika 
delar av världen. Det blir viktigare att kunna leda resultatinriktat för att hjälpa individer att nå längre 
tillsammans. Digitaliseringen ställer också högre krav på en inkluderande och lyhörd pedagog.

Digital, lyhörd och kreativ

Den pedagogiska 
experten
Förändrade behov hos 
företagen och en 
utbildningsmiljö som 
mestadels sker på 
hemmaplan, på individens 
villkor, ställer nya krav på 
pedagogen. År 2021 är den 
moderna kursledaren 
konstant tillgänglig, lyhörd 
och en expert på pedagogik



En bra pedagog är så mycket. Hon ser 
och bekräftar deltagarna, anpassar 
sitt stoff och sina metoder efter 
målgruppen, är kunnig, tydlig och 
kan inspirera!
BESTÄLLARE AV UTBILDNING



“En bra kursledare kan skapa ett lärande rum, 

digitalt eller fysiskt, där deltagare vågar 

utmana sig själva och lära sig långsiktigt.”

Utbildningsledare, SkillEd
Patrik Olsson

“Det allra viktigaste är kanske att en pedagog kan se 

till just dina behov och motivera just dig. One size 

does NOT fit all. Alla är vi olika, det är en 

självklarhet för en pedagog.“

Partner Director, SkillEd
Kristin Arnberg



Det är tydligt att efterfrågan på pedagogisk expertis ökar, och 

det är inte längre bara pedagoger som behöver vara experter 

på pedagogik. Men vad innebär det egentligen? Vi frågade 

både deltagare och beställare av utbildning, och fick ett brett 

svar. Pedagogisk kompetens handlar om allt från att kunna 

kommunicera tydligt till sin kollega till att kunna sätta mål och 

leda resultatinriktat, se varje individ och att vara kunnig inom 

sitt område. Även konsten att kunna engagera och bjuda på 

kreativa övningar och bra metoder ingår i beskrivningen.

“En bra pedagog har ju förmågan till så mycket: hon ser och 
bekräftar deltagarna, anpassar sitt stoff och sina metoder efter 
målgruppen, är kunnig, tydlig och kan inspirera!” 
  Beställare av utbildning

Pedagogisk kompetens, vad är det?

Vi på SkillEd håller med om den bilden av pedagogisk 

kompetens som respondenterna beskriver i enkäten. Att vara 

pedagogisk innefattar mycket, såväl att skapa engagemang 

som långsiktigt resultat. Men kanske är det viktigaste ändå att, 

genom att vara pedagogisk, få lärandet att stanna kvar även 

när utbildningen är över. För precis som SkillEds pedagoger 

arbetar, så kan medarbetare öva på sin pedagogiska 

kompetens för att bättre på att hantera förändring, 

problemlösning och skapa långsiktigt resultat.

Faktum är att cheferna håller med. Hälften av beställarna av 

utbildning svarar att en lärande kultur är avgörande för 

kompetensutveckling i deras organisation framåt.

Pedagogen säkrar långsiktig kunskap

sid.30

Om du kan 
kommunicera på 
ett lärande sätt 
så är du 
pedagogisk. 

Den pedagogiska experten

Beställare av utbildning



Alla kursledare kan vara 
kunniga, men alla kanske 
inte kan förmedla kunskap 
och göra det möjligt för 
andra att växa… för det 
krävs något mer.

 

Beställare av utbildning

Den pedagogiska experten

Utbildningar måste ha ett 
tydligt mål och syfte. Man 
måste veta vad man tackat ja 
till och vad man kommer lära 
sig till kursen. En bra 
pedagog kan leverera på det.

 

Beställare av utbildning



07 Corona gjorde att vi alla fick ställa om till digitalt över en natt, från aktivitetsbaserade 

kontor och gruppmöten till utveckling framför datorn. Hur har våra nya rutiner 

påverkat vilka krav och förväntningar vi ställer på utbildning? Här har vi samlat de 

största trenderna inom kompetensutveckling 2021.

Kompetenstrender 2021



På SkillEd utbildar vi individer på företag inom flera olika 
branscher. Det gör att vi ständigt möter nya behov, krav och 
förväntningar på kompetensutbildning. Därför försöker vi hela 
tiden kartlägga de mest tydliga trenderna inom vårt område.

Digitaliseringen har under de senaste åren förändrat kraven. 
Ett ökat utbud och snabbt tempo gör att individen efterfrågar 
mer korta och snabba format. Pandemin har också skapat 
nya trender, såsom att vi nu värdesätter kreativa och roliga 
övningar i en högre utsträckning än tidigare. De får gärna 
också ge nya relationer och ett utökat nätverk på köpet.

Nya trender, och trender som består

Kompetens-
trender 2021
Det senaste året har 
förändrat både behovet av 
kompetensutveckling och 
de förväntningar vi ställer på 
utbildningen. Idag 
värdesätter vi social kontakt 
mer än någonsin, samtidigt 
som efterfrågan på flexibelt 
och effektivt lärande ökar. 

TIllgängligheten av gratiskurser 

online är fantastisk, men det är 

svårt att ta sig tid och utbudet 

är så stort att det är svårt att 

välja, och för att det sker på min 

fritid.

Deltagare på utbildning

sid. 33



Tydlighet och inspirerande innehåll är gemensamt de 
viktigaste faktorerna för en bra kompetensutbildning

Fråga: Vilken är den viktigaste faktorn för en bra kompetensutbildning, enligt dig?

Topp 6:

1. Professionell kursledare
2. Tydliga användningsområden
3. Inspirerande innehåll
4. Mätbar effekt
5. Tydligt upplägg
6. Engagerande kursmaterial

Topp 6:

1. Inspirerande innehåll
2. Tydliga användningsområden
3. Tydligt upplägg
4. Professionell kursledare
5. Engagerande kursmaterial
6. Pedagogiska metoder

BeställareDeltagare
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Vilken trend 

tycker du är 

viktigast för din 

utveckling 

framåt? 

Pandemin har suddat ut gränserna mellan jobb och fritid. Vi 

är högst medvetna om vilken tid vi har att lägga på 

kompetensutbildning, hur vi vill fördela den och vilket resultat 

som ska uppnås. Därmed har lärandet blivit mer flexibelt, det 

sker hela tiden, på individens villkor.

Flexibelt lärande uppstår
Under de senaste åren har kortare kurser blivit populära. 

Micro learning, eller “mikrolärning”, har vuxit i samband med 

att utbudet av utbildningar ökar och tiden minskar. Därför blir 

det viktigare med kurser i fickformat som går att konsumera i 

telefonen och mellan möten.

Mikrokurser ökar

3.
En konsekvens av att företag genomgår omställningar, 

samtidigt som individen vill hitta utbildningar anpassade efter 

sina egna förutsättningar, är effektivt lärande. Det handlar 

helt enkelt om att utbildningarna, mer än någonsin, måste 

leverera enligt tydlig plan och leda till önskat resultat.

Effektivt lärande efterfrågas
En annan trend, direkt kopplad till pandemin, är efterfrågan 

på nätverk och social kontakt. Ju mer vi sitter framför 

datorskärmarna, desto mer verkar vi värdera utbildningar 

som även erbjuder social interaktion och mänskliga möten. 

Relationsbyggande har blivit en lyxig förmån.

Social kontakt värderas 

Under de senare åren har vi börjat ställa högre krav på den 

kreativa nivån i våra utbildningar. Traditionell kurslitteratur 

och tråkiga föreläsningar är ett minne blott, idag vill vi ha 

smarta, kreativa övningar som får lärandet att stanna kvar 

över tid - det är kunskap vi minns.

Kreativa pedagoger behövs
Vad du kan är inte längre det mest viktiga, snarare vilka 

förmågor du använder för att lösa problem i din vardag, så 

kallade soft skills. Den digitala omställningen (som fått skjuts 

av corona) gör att företagens efterfrågan på långsiktig 

relevant kunskap består, såsom problemlösningsförmåga, 

ledarskap och kommunikativ förmåga. 

Soft skills består5.

2.

4.

6.



08 Vill du veta mer om rapporten eller kanske diskutera framtidens 

kompetensutveckling tillsammans med oss? Kontakta oss gärna!

Kontakta oss



Kommunikation

Ledarskap

Integration

Teamutveckling

Kursledning

Vilket område 
vill du utveckla?
Med kompetensutveckling 
stärker vi individer och 
företag. Till exempel genom 
mikrokurser, längre 
utbildningar, individuell 
feedback och pedagogisk 
rådgivning. Det viktiga är att 
skapa en lärande kultur som 
bygger kompetens för 
framtiden. Pedagogisk 

kompetens



KONTAKTA OSS OM 
KOMPETENSUTVECKLING

Mejla oss så tar vi 

ett första möte.

info@skilled.se

Kontakta oss gärna 

om du vill veta mer!

08-506 910 00

På sociala medier 

delar vi med oss av 

vår vardag, insikter 

och trender.

@skilled_sweden

www.skilled.se



VÄXER DU, 
VÄXER DITT 
FÖRETAG.


