
–D
a jeg valgte 
studier, tenkte 
jeg absolutt på 
utsiktene for 
jobb, sier 
Andreas Wæhle.

27-åringen har ett år igjen av 
bachelorstudiet i mekatronikk 
ved Universitet i Agder, og sier 
han føler seg sikker på at hans 
ingeniørutdannelse er et godt 
kort for fremtiden. I tillegg kan 
han slå i bordet med en bachelor-
grad i økonomi.

I disse dager bygger han og 
noen medstudenter en racerbil i 
konkurranse mot studenter i 
andre land. I prosjektet får han 
brynt seg på utfordringer innen 
teknologi, men også innen 
økonomi og administrasjon.

– Dette er en smakebit på det å 
jobbe tverrfaglig, og det gir 
mersmak. Det er noe sånt jeg 
ønsker å gjøre i fremtiden, sier 
han.

Hybride jobber
Fernanda Winger Eggen i 

Samfunnsøkonomisk analyse 
bekrefter at tverrfaglighet blir 
stadig viktigere.

– Jobbene blir mer sammen-
satt. En ingeniør i helsevesenet, 
for eksempel, skal også kunne 
mye om medisinske forhold og 

informasjonsteknologi. Man må 
regne med økt behov for tverrfag-
lig kompetanse.

Sammen med kollega Rolf 
Røtnes har hun nylig skrevet en 
rapport om fremtidens jobbmar-
ked på oppdrag fra Akademiker-

ne. De har tatt utgangspunkt i 
Statistisk sentralbyrås (SSB) 
modell for kompetansefremskriv-
ninger, men justert noen forutset-
ninger i henhold til hva de mener 
er en mer sannsynlig fremtid. 

De har blant annet lagt til 
grunn svakere innvandring, mer 
utstrakt bruk av teknologiske 
løsninger, fortsatt fallende 
sysselsettingsandel og raskere 
overgang til mer miljøvennlige 
næringer.

I rapporten viser Samfunnsø-
konomisk analyse til yrkesgrup-
per som skiller seg positivt ut med 
tanke på sikker jobb i fremtiden. 
Det er særlig de med lang, høyere 
akademisk utdannelse dette 
gjelder, primært fordi økt bruk av 
teknologi typisk utvikles og 
opereres av folk med høy 
kompetanse.

– Det vil særlig være behov for 
ingeniører og andre med realfags-

utdannelse. Enten det er innen 
vann, miljø, bygg, byplanlegging, 
elektronikk eller informasjons-
teknologi, sier Eggen. 

Hun begrunner dette blant 
annet med omstillingen fra 
petroleum til mer miljøvennlige 
næringer.

– Mer ekstremvær vil for 
eksempel kunne resultere i store 
skader på bebyggelse og annen 
infrastruktur. Dette vil kreve mer 
kunnskap om beredskap og 
risikovurderinger, slik at vi kan 
tilpasse oss klimaendringene, sier 
Eggen.

Også økt urbanisering og 
fortetting i byene krever kompe-
tanse som legger til rette for 
veksten.

– Dette er typisk oppgaver for 
ingeniører og landskapsarkitek-
ter, sier hun.

Behovet for flere teknologiske 
løsninger innen helse- og 

UTDANNELSE
Christine Gulbrandsen
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Tverrfaglig kompetanse kommer til å bli stadig 
mer etterspurt i fremtiden, viser en ny analyse. 
Andreas Wæhle (27) satser på at to forskjellige 
studieretninger vil gi ham en solid jobb.

Fremtidens yrker
Samfunnsøkonomisk analyses fremskrivning av sysselsatte 
innen utvalgte yrker. 
Det totale antall sysselsatte beregnes å øke fra rundt 2,7 millioner til 3,4 
millioner i 2035 og andelen sysselsatte med høyere utdannelse vil gå opp, 
ifølge rapporten. 
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Disse yrkene 
er fremtidens 
vinnere
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omsorgssektoren, som helseregis-
tre, digital pasientsikkerhet og 
velferdsteknologi, innebærer 
også en økt etterspørsel etter 
kompetanse innen realfag, mener 
Eggen og Røtnes.

Stort trykk i helsesektoren
I byggebransjen vil maskiner i 
større grad utføre oppgavene 
arbeidstagere med liten formell 
utdannelse har i dag, påpeker 
samfunnsøkonomene.

– Men samtidig vil det i denne 
bransjen også være et økt behov 
for folk med både akademisk og 
yrkesfaglig utdannelse, sier 
Eggen og legger til at særlig 
ingeniørfaglig- og planleggings-
kompetanse vil bli viktig 
fremover.

Videre vil eldrebølgen legge et 
stort trykk på helsesektoren. 
Dermed oppstår det mange sikre 
jobber her, ifølge Samfunnsøko-

nomisk analyse.
– All medisinfaglig utdannelse 

er nok også trygt å satse på. 
Denne sektoren er i tillegg blant 
de få som sannsynligvis vil 
fortsette å sysselsette personer 
med mindre formell kompetanse, 
selv om det stadig går i retning av 
flere med høyere utdannelse, sier 
Eggen.

Samfunnsøkonomisk analyses 
rapport er krystallklar på at det 
vil bli økt behov for lang, høyere 
utdannelse. 

– Vil du ha sikker jobb, er det 
løsningen. Teknologien kommer, 
og har du hverken kompetanse 
eller spesialisering i noe, så er det 
høy sannsynlighet for at du faller 
utenfor, sier Eggen.

Kari Sollien, leder av Akademi-
kerne, en hovedsammenslutning 
av norske fagforbund for dem 
med høyere utdannelse, mener 
dette er underkommunisert i 

dagens politiske debatt. Hun 
synes politikerne burde snakke 
mer om det – og råde unge til at 
det lønner seg å ta for eksempel 
mastergrad.

– Det er ingen tvil om at vi også 
trenger flere gode fagarbeidere i 
fremtiden. Men frykten min er at 
unge som er motivert og har 
mulighet for studier, velger bort 
en akademisk utdannelse. Jeg 
frykter at de ikke forstår at det er 
arbeid i den andre enden av dette, 
og at de derfor ender som 
arbeidsløse uten relevant 
kompetanse, sier Sollien.

Hun sier det vil være krise for 
Norge, dersom det ikke utdannes 
nok folk til å klare omstillingene 
samfunnet står overfor.

– Mangler vi toppkompetan-
sen, betyr det sannsynligvis at vi 
kommer til å tape mot næringsliv 
fra andre land – og dermed tape 
inntekt og fortjeneste. Og det vil 

igjen gå ut over alle nord-
menn, sier Sollien.

Selv om Akademikerne er 
oppdragsgiver understreker 
Fernanda Eggen i Samfunnsøko-
nomisk analyse at arbeidet er 
gjennomført uten føringer fra 
fagforbundene. Hun sier de holdt 
et arbeidsverksted med alle 
organisasjonen om fremtiden 
innen deres kompetanseområder. 

Her er jo organisasjonene 
farget av en interesse om økt 
behov for sitt fag, men de har 
også mye kunnskap, så det var 
vår jobb å sortere ut de realistiske 
trendene fra ønsketenkningene. 
Vi kan altså stå inne for de banene 
som står i rapporten, sier Eggen. 

Trenger yrkesfag også
Selv om Samfunnsøkonomisk 
analyse fremhever høyere 
akademisk utdannelse, under-
strekes det også at det vil være 

høy etterspørsel etter personer 
med yrkesfaglig utdannelse. 
Dette gjelder særlig personer med 
utdannelse innen noen hånd-
verksfag, som elektro, bygg og 
anlegg, og prosess- og maskinfag, 
men også innen pleie- og 
omsorgsfagene. Kokk er et annet 
av de yrkesfaglige yrkene som det 
ser lyst ut for i fremtiden.

– Man vil alltid trenge dem som 
utfører arbeidsoppgaver maski-
ner ikke gjør, og som er definert 
av en leder med høyere kompe-
tanse, som for eksempel på en 
byggeplass. De yrkesfaglærte vil 
være utstyrt med nok kunnskap 
til å gjennomføre mye av utbyg-
gingen, mens sivilingeniørene i 
større grad vil ha ansvar for 
beregninger og planlegging, sier 
samfunnsøkonom Fernanda 
Winger Eggen. 
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Andreas Wæhle (27) tror den 
tverrfaglige kompetansen han da 
vil ha, vil gi ham gode jobbmulig-
heter i fremtiden. – Hvis det viser 
seg å ikke stemme, får jeg alltids 
ta mastergrad, sier han. Foto: 
Jacob Buchard

Fremtidens 
jobbmarked 
trenger blant 
annet:
l Tverrfaglig kompetanse
l Ingeniørfaglige yrker
l Helse- og sosialfaglige yrker
l IKT-spesialister
l Byplanleggere og land-
skapsarkitekter
l Jurister, samfunnsvitere og 
økonomer – spredt over hele 
næringslivet
Kilde: Samfunnsøkonomisk 
analyse
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