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SAMMANFATTNING

IT- och telekomsektorn förväntas fortsätta att utvecklas starkt i förhållande till
den övriga ekonomin. Orsaker: IT-systemens allt större spridning och betydelse
för alla sorters verksamhet, samt det starka trycket på produktutveckling både
inom sektorn som sådan och alla andra sektorer där IT och telekom är bärande
delar.
Utvecklingen inom sektorn präglas av utflyttning av systemutveckling till
lågkostnadsländer (offshoring), teknikutveckling i olika former (bland annat
leverans av systemfunktionalitet via så kallade molntjänster, utveckling av mobila
applikationer och webbgränssnitt), samt utveckling inom sektorn mot mer
kundanpassade arbetssätt. Det leder till starka kompetensbehov inom följande
områden:
t 4ZTUFNVUWFDLMJOHQÌFOIÚHSFPDIBMMUNFSLPNQMFYOJWÌ
t ,PNQFUFOTBUUBOQBTTBTZTUFNUJMMLVOEFOTQSPDFTTFS
t ,PNQFUFOTBUUIBOUFSBUFMFLPNJOGSBTUSVLUVSNFEWÊYBOEFNÊOHEUSBåL
i olika former
Roller med systemutvecklingsbakgrund som efterfrågas mycket starkt på både
kort och lång sikt är IT-arkitekter, projektledare och testare. Även renodlade
systemutvecklare efterfrågas starkt, men en uppdelning kommer på sikt att ske
där utveckling på lägre nivåer i den så kallade värdekedjan förläggs till lågkostnadsländer.
Vad gäller utbildningsbakgrund efterlyser IT-arbetsgivare en både djup kompetens inom, och stark vilja att arbeta med, programmering och annan teknikutveckling. Detta måste förenas med en stark social och interkulturell kompetens,
då utveckling i allt högre grad sker i nära samverkan med användare och kunder.
Åtgärder föreslås inom följande områden:
Anpassa eftergymnasial utbildning efter företagens behov
,VOTLBQTLSBWFOJOPNQSPHSBNNFSJOHPDIBOOBOUFLOJLVUWFDLMJOHCFIÚWFS
tydliggöras. Undervisning måste ske i de programspråk som faktiskt används
i sektorn. Betydelsen av social förmåga och kundförståelse måste tydliggöras.
Testning behöver utvecklas som en egen akademisk disciplin.
Gör IT-området mer attraktivt för ungdomar
#SFEEBPDIBWNZTUJåFSBCJMEFOBW*5ZSLFOB CMBOEBOOBUHFOPNBUUJOGÚSB
programmering och IT-utveckling som en obligatorisk del tidigt i skolan.
IT-yrken behöver synliggöras genom direktkontakter mellan skolungdomar
och IT-företag.
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Öka andelen kvinnor på alla nivåer
Insatser mot ungdomar måste göras på ett för flickor inkluderande vis, utan att
QFLBVUEFNKVTUGÚSBUUEFÊSýJDLPS4ZOMJHHÚSCÌEFLWJOOPSTPDINÊOTJOTBUTFS
på företagen, bland annat genom att underlätta förening av yrke och privatliv,
även på de högre karriärnivåerna. Bredda nätverken hos kvinnor i branschen
så att de inte begränsas till enskilda individer och företag.
Utrikesfödda
¯UFSJOGÚSFOåOBOTJFSJOHTNPEFMMEÊSVUPNFVSPQFJTLBTUVEFOUFSGÌSTJOBTUVEJFBWHJGUFSFSTBUUBBWTUBUFO4UÊMMÊWFOLSBWQÌ PDIVOEFSMÊUUB VOEFSWJTOJOHFO
i svenska såväl som branschrelevanta begrepp och sociala koder för både
studenter och invandrad arbetskraft.
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BAKGRUND, SYFTE OCH
MÅLGRUPPER
Upprinnelsen till denna rapport är de många indikationer som förekommit
på senare år som pekat på en stark brist på kompetens i IT- och telekomTFLUPSO%FUIBOEMBSEFMTPNNÊUOJOHBSBWJOEJLBUPSLBSBLUÊS UJMMFYFNQFM
*55FMFLPNGÚSFUBHFOT*5UKÊOTUFJOEJLBUPS "MNFHBT5KÊOTUFJOEJLBUPS 4WFOTL
/ÊSJOHTMJWTSFLSZUFSJOHTFOLÊUTBNU4UPDLIPMNT)BOEFMTLBNNBSFTLPOKVOLUVS
barometer), dels om ett stort antal uttalanden i medierna från branschens företrädare. Åtgärder för att bemöta kompetensbehoven har högsta prioritet
bland IT&Telekomföretagens medlemsföretag.
Ett bekymmer med indikationerna är att de är svåra att omsätta i handling.
De pekar på att det råder kompetensbrist, men sällan framgår vilken sorts
kompetens som behövs, än mindre hur många av respektive sort som behövs
samt på vilken sikt.
Denna rapport, som arbetats fram inom ramen för IT&Telekomföretagens
IT-kompetensråd, syftar till att ge ett någorlunda underbyggt underlag för
bedömning av behovet av olika sorters IT- och telekomkompetens på både
kort och lång sikt. Rapporten pekar även på lösningar.
Dokumentet har två målgrupper:
Primär målgrupp är alla de parter som ansvarar för kompetensförsörjning
till sektorn:
t 6UCJMEOJOHTWÊTFOEFU GSÊNTUMÊSPTÊUFOPDIZSLFTIÚHTLPMFTBNPSEOBSFTPN
erbjuder IT-utbildningar).
t .ZOEJHIFUFSNFEBOTWBSGÚSNBUDIOJOHQÌBSCFUTNBSLOBEFO TÌTPN
Arbetsförmedlingen, länsstyrelser, kommuner och deras huvudmän,
främst Utbildnings- och Näringsdepartementen.
t #SBOTDIFOTFHFOVUCJMEOJOHTWFSLTBNIFU EFUWJMMTÊHBVUCJMEOJOHTGÚSFUBH
och internutbildningar.
Sekundär målgrupp är övriga parter med intresse att få inblick i en dynamisk
TFLUPSNFETUPSBGSBNUJETNÚKMJHIFUFS FYFNQFMWJTNFEJB QPMJUJTLBCFTMVUTGBUUBSF 
VOHEPNBSPDIWVYOBJVOHEPNBSTOÊSIFUUJMMFYFNQFMMÊSBSFPDITUVEJFPDI
yrkesvägledare.
Den huvudsakliga arbetsmetoden har varit att genomföra ett antal intervjuer
med företrädare för IT- och telekomföretag, och dessutom föra underhandsdiskussioner med ett stort antal parter både inom och utanför IT- och teleLPNTFLUPSO&OGÚSUFDLOJOHÚWFSEFQBSUFSTPNLPOUBLUBUTÌUFSåOOTJTMVUFUBW
rapporten.
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IT- OCH TELEKOMSEKTORN
I ETT NÖTSKAL
För att kunna ge svar på frågan om vilken kompetens som behövs måste man
veta hur IT- och telekomsektorn som sådan ser ut. Att ge en fullödig beskrivning över en mångfasetterad sektor som omsätter drygt 500 miljarder kr på
några sidor är inte möjligt, och inte heller tillräckligt för att fatta beslut om
vilka kompetensområden som bör premieras. För detta krävs djupare analys av
enskilda IT-verksamhetsområden. Det är dock viktigt med en helhetsbild över
BMMBEFPMJLBGPSNFSBW*5PDIUFMFLPNVUWFDLMJOHTPNåOOT SJTLFOÊSBOOBST
att åtgärder får en slagsida åt verksamheter som är medialt synliga.
En första observation gäller själva begreppet IT- och telekomsektorn. I denna
rapport menar vi med ”sektor” både de IT- och telekomlevererande bolagen
i egentlig mening och all den IT-utveckling som pågår i alla andra branscher,
UJMMFYFNQFMJOPNJOEVTUSJ åOBOTPDIIBOEFM4LÊMFUBUUJOLMVEFSBEFTFOBSFJ
begreppet är att drygt hälften, enligt en internationell bedömning1, av dem
som arbetar med IT och telekom gör det i de ”andra” branscherna.
Utifrån denna helhetssyn kan indelningar av IT- och telekomsektorn göras på
olika sätt. Det traditionella sättet är att utgå från näringsgrensklassningen hos de
MFWFSFSBOEFCPMBHFO/FEBOTUÌFOEFJOEFMOJOHCBTFSBTQÌ4$#TOÊSJOHTTUBUJTUJL
,ÊMMBXXXJUTUBUJTUJLTF4JGGSPSOBBWTFSÌS 
t 1SPHSBNWBSVQSPEVLUFSPDI*5UKÊOTUFS GSÊNTU*5LPOTVMUJOH
98 000 anställda, omsättning 170 miljarder kr.
t 5FMFPDIEBUBLPNNVOJLBUJPOTUKÊOTUFSBOTUÊMMEB 
omsättning 111 miljarder kr.
t 5JMMWFSLOJOHBWIÌSEWBSBBOTUÊMMEB PNTÊUUOJOHNJMKBSEFSLS
t ¯UFSGÚSTÊMKOJOHPDITFSWJDFBWIÌSEWBSBBOTUÊMMEB 
PNTÊUUOJOHNJMKBSEFSLS
Detta sätt att presentera sektorn har flera nackdelar. En första uppenbar sådan är att
all den IT-utveckling som pågår i andra branscher inte syns. En annan är att det
är otydligt vad för sorts programvaror och tjänster man behöver kompetens till.
En pedagogiskt tydligare, och ur kompetensförsörjningsperspektiv mer relevant
uppdelning av sektorn, bygger i stället på de produkter och tjänster som faktiskt
MFWFSFSBT&UUGÚSTMBHUJMMLBUFHPSJFS VQQEFMBEFVUJGSÌOFUULVOEQFSTQFLUJW åOOT
längre fram i rapporten. Gränserna är naturligtvis inte knivskarpa, och i flera fall
ligger tjänsterna lagrade på varandra, bland annat teletjänster och de IT-tjänster
som levereras via telenäten.

1 Empirica (www.empirica.com), Monitoring e-Skills Demand and Supply in Europe
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%FTTWÊSSFåOOT CPSUTFUUGSÌOUFMFLPNPDIIÌSEWBSVLBUFHPSJFSOB JOHBTUBUJTUJLkällor som fångar omfattningen av de olika produkt- och tjänsteområdena.
I listningen har ett försök gjorts att rangordna dem efter hur omfattande de är
i termer av antalet IT-verksamma.
t Verksamhetsstödjande IT
Utveckling av affärs- eller verksamhetssystem, som hanterar bland annat
fakturering, löner, lagerhantering och försäljningsinformation. En samlande
CFUFDLOJOHGÚSEFOOBTPSUTTZTUFNÊS&OUFSQSJTF3FTPVSDF1MBOOJOH &31 
NFECFTUÌOETEFMBSTPN$VTUPNFS3FMBUJPOTIJQ.BOBHFNFOU $3. PDI
Beslutsstöd/Business Intelligence (BI).
t IT i produkter
Utveckling av funktioner som ligger som så kallade inbyggda system
i fordon, sjukhusutrustning, vitvaror och liknande.
t Publik telekominfrastruktur med tillhörande tjänster
Utveckling, drift och underhåll av telenät (bredbandsnät och mobila nät),
TBNUEFOUSBåLTPNGÚSNFEMBT
t Tillverkning av hårdvara
Tillverkning av datorer, nätverksutrustning, mobilteleutrustning
och andra komponenter. För svensk del dominerar mobilteleutrustning.
t Industriell IT
Teknik som används för automation och styrning av tillverkningsprocesser.
t Innehållshantering
1SPHSBNWBSPSPDITZTUFNTPNVOEFSMÊUUBSÌULPNTUUJMMJOGPSNBUJPO 
WBOMJHFOWJBXFCCHSÊOTTOJUU&UUWJLUJHUCFHSFQQJTBNNBOIBOHFUÊS$.4 
$POUFOU.BOBHFNFOU4ZTUFNT
t Digitala tjänster
&OCSFEPDITOBCCUWÊYBOEFLBUFHPSJCFTUÌFOEFBWUKÊOTUFFSCKVEBOEFO
VUWFDLMBEFPWBOQÌPMJLBGPSNFSBWEJHJUBMBQMBUUGPSNBS4PNFYFNQFMLBO
OÊNOBTNPMOUKÊOTUFS 4PGUXBSFBT4FSWJDF PDINPCJMBBQQMJLBUJPOFS BQQBS 
t IT-infrastruktur
Installation, drift och underhåll av organisationsintern, till skillnad från
publik, infrastruktur; servrar, nätverk och databaser.
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UTVECKLINGSTENDENSER SOM
PÅVERKAR KOMPETENSBEHOVET
&OHFOFSFMMCJMEGÚSIFMBTFLUPSOÊSBUUEFU USPUTåOBOTJFMMPSPPDIFLPOPNJTL
JOCSPNTOJOHJÚWSJHBFLPOPNJO SÌEFSTUBSLUJMMWÊYU0NJOCSPNTOJOHFOÚWFSHÌS
i en långvarig lågkonjunktur kommer naturligtvis även IT- och telekomsektorn
att påverkas. Följande faktorer talar för en fortsatt stark utveckling av sektorn
relativt övriga ekonomin:
t *5TZTUFNFOTPDIUKÊOTUFSOBTBMMUTUÚSSFTQSJEOJOHJOPN PDICFUZEFMTFGÚS 
all sorts verksamhet.
t 5SZDLFUQÌCÌEFFGGFLUJWJUFUPDIGÚSOZFMTFTPNUFOEFSBSBUUGÚSTUÊSLBTBWEFO
ekonomiska nedgången. Detta gäller inte bara IT-systemen och tjänsterna
som sådana, utan också alla andra produkter och tjänster som har IT och
telekom som bärande delar.

&OHFOFSFMMCJMEGÚSIFMBTFLUPSOÊSBUUEFU USPUTåOBOTJFMMPSPPDI
FLPOPNJTLJOCSPNTOJOHJÚWSJHBFLPOPNJO SÌEFSTUBSLUJMMWÊYU

ÖVERGRIPANDE UTVECKLINGSTENDENSER

Det pågår inom sektorn ett antal utvecklingsprocesser som innebär omvandlingstryck och därmed också påverkar kompetensbehovet. De viktigaste trenderna är följande:
Off-/near-/onshoring med nyanser
Det har under lång tid pågått en process där programmering och annan systemutveckling av enklare karaktär har flyttats ut till lågkostnadsländer. Vartefter
verksamheten blivit mer omfattande, och därtill lyfts till att gälla även mer avancerad systemutveckling, har olika varianter av ”-shoring” utvecklats. Till dessa
QSPDFTTFSIÚSBUUJOEJWJEFSPDIHSVQQFSýZUUBTGSÌOMÌHLPTUOBETMÊOEFSUJMM4WFSJHF
för att komma närmare den (kund-)verksamhet som man utvecklar system till,
BMUFSOBUJWUBUUNBOTLBQBSCMBOEBEFUFBNNFEEFMUBHBSFGSÌOCÌEF4WFSJHFPDI
lågkostnadsländer.
Teknikutveckling med många ansikten
Ett antal teknikutvecklingsprocesser, vars kombinerade effekter får olika konsekvenser för olika aktörer på marknaden, pågår parallellt:
t &OTUÊOEJHUQÌHÌFOEFQSFTUBOEBGÚSCÊUUSJOHJLSFUTBS QSPDFTTPSFSPDIBOESB
komponenter.
t 1SPEVLUFS GVOLUJPOFSPDINPEVMFSTPNJOHÌSJ*5TZTUFNCMJSJBMMUTUÚSSF
utsträckning ”färdiga” och därmed lätta att implementera och integrera
UFLOJTLU wUFLOJLFOåOOTEÊSw6UNBOJOHFOCMJSEÌJTUÚSSFVUTUSÊDLOJOH
att få dem att fungera i verksamheten.
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t w.PMOGFOPNFOFUwEÊSTZTUFNGVOLUJPOBMJUFU MBHSJOHPDIESJGUCMJSUJMMHÊOHMJHU
på distans, på platser med skalfördelar och låga utvecklings- och driftskostnader.
t 6UWFDLMJOHBWNPCJMUFMFGPOFS TVSGQMBUUPSPDIBOESBNPCJMBFOIFUFSJLPN
bination med utveckling av användarvänliga, ofta webbaserade applikationer.
Detta möjliggör utvecklingen av helt nya tjänster som i vissa fall helt ersätter
gamla IT-system.
t #SFECBOETOÊUPDINPCJMBOÊUCMJSBMMUNFSVUCZHHEB WJMLFUTLBQBSFHFO
dynamik som möjliggör allt mer informations-/bandbreddskrävande tjänster.
t *5ÚWFSBMMUGFOPNFOFU QÌFOHFMTLBubiquitous computing), som innebär att
IT- och telekomsystem genomsyrar alla föremål och processer oberoende av
EJSFLUNÊOTLMJHNFEWFSLBO.FEIKÊMQBWUFLOJLFSTPN*OUFSOFUPGUIJOHT
GÚSFNÌMGÌSFHOB*OUFSOFUBESFTTFS 3'*% 3BEJP'SFRVFODZ*EFOUJåDBUJPO 
innebärande att föremål får små sändar-/mottagarenheter för avläsning) och
(14 HFPHSBåTLQPTJUJPOFSJOH LBOJQSJODJQBMMBGZTJTLBGÚSFNÌMJOHÌTPN
komponenter i IT-system.
Förändrade arbetssätt
6UWFDLMJOHTQSPDFTTFSCMJSBMMUTOBCCBSF1SPEVLUMJWTDZLMFSCMJSLPSUBSF PDI
utvecklingsmetoder som bygger på snabbare iterationer används i allt högre
utsträckning. (Ett viktigt begrepp i sammanhanget är agil utveckling, där system
utvecklas stegvis i samverkan med kund och användare, i stället för att baseras
QÌPNGBUUBOEFLSBWTQFDJåLBUJPOFS 'ÚSNÌHBOBUUBOQBTTBTJH PDICJESB UJMMBUU
VUWFDLMBLVOEFOTQSPDFTTFSCMJSBMMUNFSLSJUJTL,VOEFSPDIBOWÊOEBSFCMJSBMMUmer IT-mogna, vilket ställer högre krav på att produkter och system inte bara
fungerar utan verkligen stödjer kundens verksamhet.
,PQQMBUUJMMQVOLUFOPWBOCMJSanvändarvänlighet ett allt starkare krav.
KONSEKVENSER FÖR KOMPETENSBEHOVET I SVERIGE

Systemutveckling på en högre och alltmer komplex nivå
De olika teknikutvecklingsprocesserna, i synnerhet de som gäller mobila gränssnitt och ITöverallt, tillsammans med kraven på förändrade arbetssätt, leder på
samtliga områden till ett starkt tryck på systemutvecklingskompetens som förmår hantera vitt skilda system och funktioner som interagerar och ger kunden
”pay-off” direkt.
Till följd av offshoring- och molnfenomenet står aktörer verksamma inom
verksamhetsstödjande IT, innehållshantering och digitala tjänster inför ett
TÊSTLJMUTUPSUPNWBOEMJOHTUSZDL)JUUJMMTIBSTZTUFNMFWFSFSBUTFOMJHUFONPEFMM
som baseras på att kunder har tillgång till egen, eller inom landet outsourcad,
IT-infrastruktur, där de betalar licenser för användningen av programvara på
EFOOB.PEFMMFOIÌMMFSQÌBUUFSTÊUUBTNFEFOOZNPEFMM EÊSBMMULVOEFSCFIÚWFS
i form av information och systemfunktioner i stället levereras från molnet, utan
investeringar i infrastruktur och licenser.
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.FEIÊOTZOUJMMSFEBOHKPSEBTUPSBJOWFTUFSJOHBSJÊMESFTZTUFN PDIEFUGBLUVN
att molntjänster fortfarande behöver utvecklas bland annat för att tillgodose
krav på säkerhet, kommer molnomläggningen att vara en långsiktig process.
Det är svårt att förutse vilken utvecklingstakt molnomläggningen kommer ha,
men att den kommer att ske är ofrånkomligt, framför allt på grund av de avsevärda kostnadsfördelarna för kunden.
Utvecklingen av smarta mobila enheter och webbapplikationer leder till ett
starkt behov av systemutvecklingskompetens med fokus på mobila gränssnitt
och webbgränssnitt. Tyngdpunkten ligger här på objektorienterade programTQSÌLPDIQMBUUGPSNBS UJMMFYFNQFM+BWBPDI/&5*UBLUNFENPMOPNMÊHHOJOHen kommer systemutvecklingskompetensen att delas upp så att utvecklingen av
NFSHSVOEMÊHHBOEFGVOLUJPOFSTLFSVUPNMBOETNFEBOFYFNQFMWJTBWBODFSBE
systemdesign, beslutsstöd och arkitektur sker nära kunden. De redan starka behoven av beställnings- och testningskompetens kommer att stärkas ytterligare.

De olika teknikutvecklingsprocesserna, i synnerhet de som gäller
mobila gränssnitt och ITöverallt, tillsammans med kraven på
förändrade arbetssätt, leder på samtliga områden till ett starkt tryck på
systemutvecklingskompetens som förmår hantera vitt skilda system och
funktioner som interagerar och ger kunden ”pay-off” direkt.
Inom de mer hårdvarunära områdena, IT i produkter, hårdvarutillverkning, och
industriell IT är kraven på systemutvecklingskompetens av en annan karaktär.
Fokus är på så kallade inbyggda system och andra, mer maskinnära funktioner
PDIEFTÌLBMMBEFJNQFSBUJWBPDIQSPDFEVSFMMBQSPHSBNTQSÌLTPN$PDI"TTFNbler, som då används. Detta måste dock kombineras med anpassningar till mer
kundvänliga gränssnitt – mobiler och webb – så att kunder och vanliga användare
kan styra över produkterna.
Kundförståelse och interkulturell kompetens
,SBWFOQÌBOQBTTOJOHUJMMLVOEFOTQSPDFTTFSMFEFSUJMMFUUÚLBUCFIPWBWLPNQFUFOTJOPNBMMGPSNBWWFSLTBNIFUTVUWFDLMJOHPDIBGGÊSTVUWFDLMJOH.FENPMO
omläggningen, där leveranserna i allt större utsträckning blir globala, stärks också
behovet av kompetens att samverka med internationella partners av olika slag.
Mindre IT-infrastruktur, mer telekominfrastruktur
.PMOPNMÊHHOJOHFOLPNNFSQÌTJLUBUUMFEBUJMMBUU*5JOGSBTUSVLUVSJOPN
PSHBOJTBUJPOFS EFUWJMMTÊHBTFSWSBSPDIOÊUWFSL NJOTLBS4BNUJEJHUGPSUTÊUUFS
FGUFSGSÌHBOQÌFYUFSOLPNNVOJLBUJPOTJOGSBTUSVLUVSBUUÚLB UJMMGÚMKEBWCÌEF
ÚLBOEFNÊOHEUSBåLPDICSFEBSFBOWÊOEOJOHBWPMJLBLPNNVOJLBUJPOTGPSNFS
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Ur ett kompetensperspektiv får det följande konsekvenser:
t #FIPWFUBWJOGSBTUSVLUVSFYQFSUJTQÌIÚHSFOJWÌ TPNGÚSNÌSIBOUFSBEFOTUPSB
och mångskiftande mängden information, ökar.
t #FIPWFUBWLPNQFUFOTJOPNJOTUBMMBUJPO ESJGUPDIVOEFSIÌMMBWUFMFOÊUÚLBS
)ÊSåOOTEFUTÊSTLJMEBEJMFNNBUBUUIVWVEEFMFOBWEFNTPNKPCCBSTPN
tekniker i fält går i pension den närmaste tioårsperioden.
t #FIPWFUBWLPNQFUFOTGÚSTFSWJDFBWJOUFSO*5JOGSBTUSVLUVSNJOTLBSQÌTJLU
Entreprenörskap: Krav och möjligheter
Utvecklingstendenserna inom sektorn skapar tillsammans ett allt större utrymme
och möjlighet för innovationer och entreprenörskap, vilket ökar behovet av
kompetens inom affärsmannaskap och kundförståelse. Detta gäller inte endast
TNÌ WÊYBOEFPSHBOJTBUJPOFSVUBOÚWFSIFMBMJOKFO
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IT- OCH TELEKOMYRKESROLLER
OCH DERAS UTVECKLING PÅ SIKT
För att dimensionera utbildningsinsatser på högskole-och yrkesnivå utifrån ovan
beskrivna kompetensbehov måste dels redas ut hur många med viss kompetens
som behövs, dels på vilken sikt. Då stöter man ofrånkomligen på problematiken
med de många och diffusa roller som förekommer i branschen. Någon större
WÊHMFEOJOHGÌSNBOUZWÊSSJOUFBWEFPGåDJFMMBTUBUJTUJLLÊMMPSOB 4$#TZSLFT
SFHJTUFS KÊNGÚSCJMBHB 
I arbetet med denna rapport har en särskild insats gjorts för att hitta en uppsättning rollkategorier som både branschen själv och de myndigheter med
VQQHJGUBUUTUBUJTUJTLUGÚMKBCSBOTDIFO GSÊNTU4$#PDI"SCFUTGÚSNFEMJOHFO LBO
enas om. De viktigaste rollkategorierna framgår av tabellen nedan. En närmare
beskrivning av respektive kategori, samt vilka enskilda roller som ingår i dessa,
ÌUFSåOOTJCJMBHB
Ett försök görs att på kort och lång sikt bedöma efterfrågan av de olika kategorierna. Bedömningen utgår ifrån de intervjuer och andra kontakter som
HKPSUTNFECSBOTDIGÚSFUSÊEBSF.FELPSUTJLUBWTFTIÊSOÊSNBTUFÌSFUGSBN
UJMMVUHÌOHFOBWÌS.FEMÌOHTJLUBWTFTFOQFSJPEQÌUSFÌSPDIGSBNÌU
1ÌHSVOEBWEFOCÌEFTOBCCBPDITWÌSGÚSVUTÊHCBSBVUWFDLMJOHFOJCSBOTDIFO
värjer sig branschföreträdare från att göra längre prognoser.
.FENZDLFUTUBSLFGUFSGSÌHBOBWTFTFUUCFIPWBUUÚLBBOUBMFUWFSLTBNNBNFE
mer än 10 procent per år.
5BCFMMFOJOOFIÌMMFSPDLTÌFOåOHFSWJTOJOHPNBOUBMFUWFSLTBNNBJOPNSFTQFLtive kategori. Det ska betonas att det handlar om ungefärliga mått baserade
QÌCMBOEBOOBUEFOCFåOUMJHB44:,SFHJTUSFSJOHFO TFCJMBHB %FOOBHFSFO
WÊHMFEOJOHGÚSWJTTBBWSPMMFSOB UJMMFYFNQFMNKVLWBSVTZTUFNVUWFDLMBSFPDI
teknikerroller. För några av rollerna, bland andra testare, saknas dock källor helt
PDICFEÚNOJOHFOOFEBOCZHHFSFOEBTUQÌEFLPOUBLUFSTPNUBHJUTNFE)3
ansvariga inom ramen för denna rapport.
Kategori

Efterfrågan på kort (KS)
och lång sikt (LS)

Projektledare

10 000 –15 000

Mycket stark (KS+LS)

Entreprenörer

10 000 –15 000

Mycket stark (KS+LS)

5 000 –10 000

Mycket stark (KS+LS)

3 000 – 5 000

Mycket stark (KS+LS)

Testare
IT-arkitekter
Mjukvaru-/systemutvecklare

40 000 – 50 000

Mycket stark (KS) resp. stark (LS)

Infrastrukturtekniker, telekom

10 000 –15 000

Stark (KS), mycket stark (LS)

Verksamhetsutvecklare/affärskonsulter

20 000 – 30 000

Stark (KS+LS)

Infrastrukturexperter (både IT- och telekom)

10 000 –15 000

Stark (KS+LS)

Säljare/marknadsförare
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Fingervisning om antalet
verksamma i Sverige

5 000 –10 000

Stark

Systemförvaltare

10 000 –15 000

Måttlig (KS+LS)

Infrastrukturtekniker, IT

20 000 – 30 000

Måttlig (KS), svag (LS)

I tabellen ovan saknas ett antal kategorier, bland andra nedanstående:
t *5TÊLFSIFUTFYQFSUFS
t *OUFSBLUJPOTEFTJHOFSTBOWÊOECBSIFUTFYQFSUFS
t 4VQQPSUIFMQEFTLUFLOJLFS
t *OLÚQBSFCFTUÊMMBSF
t 6UCJMEBSF*5MÊSBSF
Att de inte listas betyder inte att de är oviktiga eller att de inte skulle vara på tillWÊYU5WÊSUPNåOOTTUBSLBJOEJLBUJPOFSQÌBUUUJMMFYFNQFM*5TÊLFSIFUTFYQFSUFS 
inköpare/beställare och IT-lärare är mycket efterfrågade. Dessa kategorier har
dock inte varit föremål för någon djupare diskussion i de intervjuer och andra
LPOUBLUFSTPNHKPSUTUBHJUT*CJMBHBåOOTSFTPOFNBOHLSJOHCFIPWFUBWEF
olika rollerna.
Det långsiktiga kompetensbehovet kan åskådliggöras genom nedanstående
triangelmodell. Rollkategorierna har placerats ut i enlighet med det som anses
vara de tre dimensionerna av IT-kompetens: Tekniknära, strategisk/affärsnära
PDIWFSLTBNIFUTBOWÊOEBSOÊSBLPNQFUFOT.PEFMMFOBOWÊOETCMBOEBOOBU
för att visa ungdomar och skolpersonal att man jobbar med mer än bara teknik
i IT-branschen.

EFTERFRÅGAN IKT-ROLLER PÅ LÅNG SIKT (>3 ÅR)
AFFÄRSFOKUS
Mycket stark efterfrågan (>10% fler/år)
Stark efterfrågan
Entreprenörer
Måttlig efterfrågan
Svag efterfrågan
IT-arkitekter

Säljare/marknadsförare

Verksamhetsutvecklare/
affärskonsulter

Projektledare

”MÄNNISKOFOKUS”

TEKNIKFOKUS

Mjukvaru-/
systemutvecklare

Systemförvaltare
Andra efterfrågade roller:
t*OUFSBLUJPOTEFTJHOFST
t*5TÊLFSIFUTFYQFSUFS
t*OLÚQBSFCFTUÊMMBSF
t*5VUCJMEBSF

Infrastrukturexperter

Testare

Infrastrukturtekniker Infrastrukturtekniker IT
telekom

ANVÄNDARFOKUS
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EFTERFRÅGAD UTBILDNINGSBAKGRUND, ÖVERGRIPANDE
TENDENSER
Vilken utbildningsbakgrund som krävs för enskilda roller framgår av bilaga 1.
)ÊSBOHFTOÌHSBTBNNBOGBUUBOEFUFOEFOTFSTÌTPNEFGSBNLPNNJUWJEJOUFSWKVerna och kontakterna med branschföreträdare.
t "SCFUTHJWBSFFGUFSMZTFSFOTUBSLWJMKBIPTJOEJWJEFSOBBUUBSCFUBNFEQSPHSBNmering och annan teknikutveckling. Oavsett om man arbetar nära tekniken
eller nära kunden behövs en grundläggande systemförståelse.
Det förekommer i detta avseende en viss skepsis mot akademiker med ickeUFLOJTLCBLHSVOE FYFNQFMWJTNPUTZTUFNWFUBSF.ÌOHBBSCFUTHJWBSFNJTTUSPS
dessa kategoriers kunskap och intresse för programmering på djupet. Denna
TLFQTJTSJLUBTÊWFOJWJTTNÌONPUOZVUFYBNJOFSBEFDJWJMJOHFOKÚSFS TPNQÌTUÌT
ha ett större intresse för ledarskapsrelaterade frågor och mindre för renodlad
programmering och annan teknikutveckling. Bilden är dock inte entydig.

Oavsett om man arbetar nära tekniken eller nära kunden
behövs en grundläggande systemförståelse.

t "UUCFIPWFUBWSFOPEMBEFNKVLWBSVTZTUFNVUWFDLMBSFLPNNFSBUUNBUUBT
något på längre sikt betyder inte att behovet av personer med systemutvecklingskompetens på sikt minskar, utan kommer även fortsättningsvis att vara
TUBSLU4ZTUFNVUWFDLMJOHTLPNQFUFOTFOÊSÊWFOHSVOEFOJýFSBBWEFBOESBIFUB
SPMMFSOB UJMMFYFNQFM*5BSLJUFLUFS QSPKFLUMFEBSFPDIWFSLTBNIFUTVUWFDLMBSF 
som åskådliggjorts genom pilarna i triangelmodellen ovan.
t &GUFSHZNOBTJBMVUCJMEOJOHÊSOÚEWÊOEJHGÚSEFýFTUBZSLFTSPMMFS NFOEF
EFåOJFSBSJOUFZSLFTLBUFHPSJFSOB FOVUWFDLMBSFLBOWBSBTZTUFNWFUBSFMJLBWÊM
som ingenjör. Arbets- och uppdragsgivare, samt även medarbetarna själva,
fokuserar på sakkunskap och erfarenhet snarare än utbildningstitel.
t *GSÌHBOPNWJMLFOGPSNBWFGUFSHZNOBTJBMVUCJMEOJOHTPNFGUFSGSÌHBToBLBEFNJTLVUCJMEOJOHFMMFSZSLFTIÚHTLPMFVUCJMEOJOHoåOOTTLJMMOBEFSNFMMBO
PMJLBTPSUFST*5BSCFUTHJWBSF&UUWJTTUTBNCBOEåOOTNFEPSHBOJTBUJPOFSOBT
TUPSMFL+VTUÚSSFPSHBOJTBUJPOFS EFTUPTUÚSSFÊSFGUFSGSÌHBOQÌBLBEFNJTL
CBLHSVOE/ÊSEFUHÊMMFSNJOESFGÚSFUBHTÌÊSFGUFSGSÌHBOQÌFYFNQFMWJT
ingenjörer större i teknikinriktade företag (jfr IT i produkter- och industriell
IT-områdena) medan företag inom innehållshantering- och digitala tjänsterkategorierna gärna anställer yrkeshögskoleutbildade.
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t 7BEHÊMMFSFGUFSGSÌHBOQÌJOHFOKÚSFSLPOUSBBOOBO NJOESFUFLOJLJOSJLUBE
BLBEFNJTLVUCJMEOJOH UJMMFYFNQFMTZTUFNWFUBSF åOOTNFSVUSZNNFGÚSEF
TFOBSFJTUÚSSFPDINFSUKÊOTUFJOSJLUBEFPSHBOJTBUJPOFSTPNFYFNQFMWJTTUÚSSF
konsultföretag.
t ,SBWFOQÌTPDJBMPDIJOUFSLVMUVSFMMLPNQFUFOTÊSTUBSLJOPNJQSJODJQBMMB
roller. Interaktion med kunder, användare och internationella partners sker
på alla nivåer. I den sociala kompetensen ligger också kravet på att ha fungerande kunskaper i det svenska språket.

,SBWFOQÌTPDJBMPDIJOUFSLVMUVSFMMLPNQFUFOTÊSTUBSL
inom i princip alla roller. Interaktion med kunder, användare
och internationella partners sker på alla nivåer.
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FÖRSLAG TILL INSATSER
FÖR ATT STÄRKA TILLGÅNGEN
PÅ KOMPETENS
/FEBOÌUFSåOOTFUUBOUBMGÚSTMBHNFEFGGFLUFSQÌCÌEFLPSUPDIMÌOHTJLU'ÚS
att få verkliga effekter behövs aktiva beslut på ledningsnivå med avsättande av
erforderliga resurser från ett antal olika parter. Ingenting händer av sig självt.
Vilka parterna är anges inte uttryckligen nedan, men det handlar om företrädare
från både utbildningsväsendet och näringslivet.

1

ANPASSA EFTERGYMNASIAL UTBILDNING I HÖGRE GRAD
EFTER FÖRETAGENS BEHOV

,VOTLBQTLSBWFOJOPNQSPHSBNNFSJOHPDIBOOBOUFLOJLVUWFDLMJOHCFIÚWFS
UZEMJHHÚSBT GSBNGÚSBMMUGÚSEFwNKVLBSFw*5VUCJMEOJOHBSOB UJMMFYFNQFM
systemvetenskap.
Tydliggör betydelsen av social förmåga, kundförståelse och interkulturell
LPNQFUFOTGÚSBMMBTPNTUVEFSBS*5,SBWFOQÌTPDJBMGÚSNÌHBTLBEPDLJOUF
tolkas som att egenskaper som ledarskap och gruppdynamik är viktigare än den
tekniska kunskapsbasen.

Tydliggör betydelsen av social förmåga, kundförståelse och
interkulturell kompetens för alla som studerar IT.

Undervisa i de programspråk och systemutvecklingsverktyg som faktiskt används
JTFLUPSO"UUWJTTBTQSÌLWFSLUZHÊSLOVUOBUJMMWJTTBTQFDJåLBGÚSFUBHÊSJOUFFUU
argument i sig för att inte undervisa i dem. Ett sätt att förena akademisk bredd
och integritet med näringslivets behov är att plattformsoberoende programspråk
VOEFSWJTBTQÌHSVOEOJWÌPDIBUUNFSGÚSFUBHTTQFDJåLBTQSÌLPDIWFSLUZHBOWÊOET
JTFOBSFGÚSEKVQOJOHBS1ÌEFUUBTÊUUÚLBSPDLTÌNPUJWBUJPOFOGÚSTUVEFOUFSOB
att slutföra sin utbildning, liksom företagens motivation att låta studenterna
slutföra sin utbildning innan de anställer dem.
Utveckla testning som en egen akademisk disciplin.
Lärosätena behöver tillsammans med företagen göra större ansträngningar att
etablera praktik som en mer eller mindre obligatorisk del av alla IT-utbildningar.
.ÌOHBVUCJMEOJOHBSESBTNFEMÌHBTÚLUBMPDITUPSUBOUBMUJEJHBBWIPQQ PDIFO
arbetslivsanknytning tidigare i utbildningen skulle motverka detta.
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Utveckla samarbetet mellan företag och yrkeshögskoleutbildningar, bland annat
i syfte att göra utbildningar inom olika språk och plattformar mer tillämpningsbara, baserade på företagens verklighet.
6OEFSTUSZLCFUZEFMTFOBWHPEBLVOTLBQFSJBUUVUUSZDLBTJHJTLSJGU%FUåOOT
idag stora brister i hur systembeskrivningar, användarhandledningar med mera
är formulerade, vilket orsakar branschen och dess kunder stora kostnader.
4BUTOJOHBSCÚSHÚSBTQÌSFHJPOBMUMPLBMJTFSBEFVUCJMEOJOHBSBWUFMFLPNUFLOJLFS 
då bristen är särskilt stor utanför storstadsregionerna och yrkesgruppen inte är
HFPHSBåTLUSÚSMJH

2

GÖR FLER INSATSER FÖR ATT LOCKA FLER UNGDOMAR
TILL IT-UTBILDNINGAR OCH IT-YRKEN

Bredda bilden av IT-yrken, så man kommer bort från seglivade föreställningar
att IT-arbete handlar om tekniskt svårbegriplig verksamhet utan större mänsklig
kontakt. Det handlar både om att visa att systemutvecklaryrkena kräver mycket
teamarbete och kundkontakt (jämför förändrade arbetssätt ovan), och om att
lyfta fram de många andra yrkesroller där relationsbyggande är en lika viktig
del som den tekniska förståelsen (jämför rollerna i mitten och högra delen av
triangel-modellen ovan).
"WNZTUJåFSB*5TPNLVOTLBQTPDIWFSLTBNIFUTPNSÌEF CMBOEBOOBUHFOPN
att tidigare under skolgången ha programmering och annan IT-utveckling som
PCMJHBUPSJTLBJOTMBH"UUEFCÚSWBSBMJLBCSFEBÊNOFOJTLPMBOTPNFYFNQFMWJT
NBUFNBUJLPDICJPMPHJNPUJWFSBTBWEFTTGVOEBNFOUBMBSPMMJTBNIÊMMFU,VOTLBQFS
i programmering blir därmed inte reserverat till subkulturer, vilket skulle kunna
göra det mer tillgängligt för flickor.

Bredda bilden av IT-yrken, så man kommer bort från seglivade
föreställningar att IT-arbete handlar om tekniskt svårbegriplig
verksamhet utan större mänsklig kontakt.
4ZOMJHHÚSHFOPNWBSBLUJHBEJSFLULPOUBLUFSNFETLPMBOWBE*5GÚSFUBHFOHÚS
4BNWFSLBOPDITBNPSEOJOHCFIÚWT EÌFOTLJMEBGÚSFUBHTÊMMBOIBSSFTVSTFSGÚS
att på egen hand dra igång program med föreläsningar, studiebesök, praktik
med mera.
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Lärosätena bör tillsammans utarbeta riktlinjer för hur IT-utbildningar benämns.
Namnen på i synnerhet kandidatutbildningarna spretar betydligt, vilket förvirrar
CÌEFTÚLBOEFPDIEFBSCFUTHJWBSFTPNEFFYBNJOFSBEFTÚLFSTJHUJMM5JMMFYFNQFM
CÚSEFQSPHSBNTPNMFEFSUJMMFOFYBNFOJEBUBFMMFSTZTUFNWFUFOTLBQIBEFTTB
ord med i programnamnet.

3

HÖJ ANDELEN KVINNOR PÅ OLIKA NIVÅER

4FUJMMBUUBMMBJOTBUTFSNPUVOHEPNBS KÊNGÚSQVOLUFOPWBO HÚSTQÌFUUGÚS
flickor inkluderande vis. De måste dock genomföras på ett avvägt sätt, så att
inte flickor upplever sig utvalda eller utpekade för att de är just flickor.
.FEWFUOBJOTBUTFSCÚSHÚSBTJTBNUMJHBGÚSFUBHGÚSBUUJMJLBHSBETZOMJHHÚSBNÊOT
och kvinnors insatser. Viktiga delar i detta är att förbättra för både kvinnor och
män att förena privat-/familjeliv med en utvecklande karriär, samt att främja
nätverkande (”work-life balance” respektive ”access to networks”). Detta gäller
inte minst de högre nivåerna.
%FLWJOOMJHBVUWFDLMJOHTQSPHSBNPDIOÊUWFSLTPNåOOTCÚSCSFEEBTTÌBUUEF
inte endast främjar enstaka kvinnor från enstaka företag, eller bara begränsas till
enskilda företag och inte över företagsgränserna.

&OåOBOTJFSJOHTNPEFMMEÊSVUPNFVSPQFJTLBTUVEFOUFSGÌS
studieavgifterna ersatta av staten bör återinföras.

4

REKRYTERA FLER UTRIKESFÖDDA/NYSVENSKAR

,BUFHPSJONBTUFSTUVEFOUFS
t &OåOBOTJFSJOHTNPEFMMEÊSVUPNFVSPQFJTLBTUVEFOUFSGÌSTUVEJFBWHJGUFSOB
ersatta av staten bör återinföras. Avgifterna behöver inte kompenseras fullt
ut, men ersättningen bör vara på en sådan nivå att begåvade studenter uppNVOUSBTBUUTÚLBTJHUJMM4WFSJHF&OHFOFSÚTUUJMMUBHFOFSTÊUUOJOHTOJWÌNPUJ
WFSBTPDLTÌBWEFOOZUUBEFUJOOFCÊSGÚS4WFSJHFBUUGÌUJMMHÌOHUJMMVUMÊOETL
talang som fått sin övriga skolning betalad utomlands. För att kunna dra
denna nytta krävs dock tydligare insatser för att uppmuntra studenterna att
TUBOOBJ4WFSJHFFMMFSKPCCBGÚSTWFOTLBJOUSFTTFOVUPNMBOET
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t 5ZEMJHHÚSBUULVOTLBQFSJTWFOTLBÊSIFMUBWHÚSBOEFPNTUVEFOUFSOBWJMM
jobba i svenska företag och, kopplat till detta, erbjuda dem kurser i svenska,
WJMLFUÊSTÊSTLJMUNPUJWFSBUEÌEFJEBHCFUBMBSGÚSVUCJMEOJOHFO4UVEFOUFSOB
ska inte luras att tro att engelska räcker bara för att engelska ofta är koncernspråk, eller för att många svenskar talar språket.
,BUFHPSJOVUPNFVSPQFJTLBSCFUTLSBGUTPNWJMMTÚLBTJHUJMM4WFSJHF FMMFSTPN
UJMMGÊMMJHUCFåOOFSTJHJ4WFSJHF
t 4ÊLSBBUUEFSFHMFSPNBSCFUTLSBGUTJOWBOESJOHTPNJOGÚSEFTJEFDFNCFS
verkligen fungerar smidigt, bland annat genom tydligare instruktioner till
.JHSBUJPOTWFSLFUBUUÚLBTOBCCIFUFOJIBOEMÊHHOJOHFO
,BUFHPSJOJOWBOESBSFýZLUJOHBSTPNWJTUBTÊSCPTBUUBJ4WFSJHF TPNIBS
teknik-/ingenjörsbakgrund men som jobbar med annat där deras utbildning
inte kommer till sin rätt:
t (ÚSTÊSTLJMEBJOTBUTFSGÚSBUUSJOHBJOPDIOÌEFN"SCFUTGÚSNFEMJOHFOTSFHJ
ster är i detta avseende inte pålitligt, eftersom de utrikesfödda inte registreras
som arbetssökande IT-personal när de har ett annat jobb, eller tvingas söka
andra jobb på grund av otillräckliga formella meriter.
t 4UÊSLVOEFSWJTOJOHJTWFOTLB PDITFUJMMBUUEFOÊSBOQBTTBEUJMM
IT-branschens villkor.
t Underlätta validering av de utrikesföddas utbildning och yrkeserfarenheter.
t *OHKVUBNPEIPT*5GÚSFUBHFOPDIEFSBTLVOEFSBUUWÌHBTBUTBQÌVUSJLFTGÚEE
personal, trots att språk och kulturella koder inte sitter perfekt. De som vågat
har nästan alltid goda erfarenheter.

5

UTVECKLA BEFINTLIG PERSONAL

Även om samtliga ovanstående insatser genomförs med goda effekter kvarstår
den övergripande problematiken med minskande ungdomskullar i kombination
med att alla andra branscher slåss om kompetensen. Företagen behöver därför
HÚSBGPSUTBUUBTBUTOJOHBSQÌPNTLPMOJOHPDIWJEBSFVUCJMEOJOHBWCFåOUMJHQFSTPOBM.BKPSJUFUFOBW*5GÚSFUBHFOIBSJEBHJOHBTÊSTLJMEBLBSSJÊSQSPHSBNFMMFS
andra ”behålla-aktiviteter” för att få medarbetare att stanna på företagen.
(FNÚKMJHIFUUJMMBMUFSOBUJWBLBSSJÊSWÊHBSWJETJEBOBWDIFGTPDIFYQFSUSPMMFO
.ÌOHBGÚSFUBHJ*5CSBOTDIFONFEHFSÚQQFUEFUUBTPNFUUQSPCMFN%FTUÚSSF
företagen håller dock på att utveckla kompetenstrappor och andra metoder att utveckla personalens kompetenser vid sidan om de traditionella utvecklingsvägarna.
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Källor
*OUFSWKVFSNFEGÚSFUSÊEBSFGÚS-PHJDB 5JFUP 4PHFUJ &%#&SHP(SPVQ
4:4UFBN 5FDIOJB .PHVM "DBEFNJD8PSL &YQBOEFS8JSFMFTT "EJUSP
och Eltel Networks.
4LSJGUMJHBLPNNFOUBSFSGSÌODBSFLSZUFSJOHTPDIWFSLTBNIFUTBOTWBSJHB
ur IT&Telekomföretagens medlemskrets.
6OEFSIBOETLPOUBLUFSNFE"SCFUTGÚSNFEMJOHFO :INZOEJHIFUFOPDIMÊSPTÊUFO
6OEFSTÚLOJOHBSHFOPNGÚSEBBW4LJMMPDI*%(

Kontakt
Fredrik von Essen
/ÊSJOHTQPMJUJTLFYQFSU
IT&Telekomföretagen
e-post: fredrik.vonessen@almega.se
5FMFGPO
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BILAGA 1: Beskrivning av IT- och telekomyrkesroller, med förväntad ökad efterfrågan

MJUKVARU-/SYSTEMUTVECKLARE

Gemensamma drag: kompetens inom programmering, systemanalys och
systemintegration.
Utbildningsbakgrund: 4PNSFHFMJOHFOKÚSFSJOPNEBUB*5*WJTTBGBMMTZTUFNWFUBSF ZSLFTIÚHTLPMFVUCJMEBEFFMMFSJOHFOKÚSFSNFEBOOBOJOSJLUOJOHFYFNQFMWJT
elektro- eller maskinteknik.
Uppskattat antal verksamma: o
Behov av rollen, utvecklingstendenser:
t ½LBSTUBSLUOÊSEFUHÊMMFSEKVQLPNQFUFOTJOPNNJOTUFUUQSPHSBNTQSÌL
t .JOTLBSWBEHÊMMFSHSVOEMÊHHBOEFQSPHSBNNFSJOHTLPNQFUFOT VUBOLPQQMJOH
till övergripande systemanalys då dessa förläggs till lågkostnadsländer.
t 5POWJLUQÌBUULVOOBJOUFSBHFSBNFEBOWÊOEBSFLVOEFS EÌVUWFDLMJOHJBMMU
större utsträckning sker agilt/iterativt.
Roller inom kategorin:
t 1SPHSBNNFSBSF
t 4ZTUFNVUWFDLMBSF wCBDLFOEw ,BOEFMBTVQQFGUFSQSPHSBNTQSÌL 
VUWFDLMJOHTQMBUUGPSNBSPDIGÚSFUBHTTQFDJåLBQSPEVLUFS
t 8FCCVUWFDLMBSF JWJTTBTBNNBOIBOHLBMMBEGSPOUFOEVUWFDLMBSF
t "QQMJLBUJPOTVUWFDLMBSF HFOFSFMMBSFTQFLUJWFNPCJMBBQQMJLBUJPOFS
t &YQFSUFSJOPNCFTMVUTTUÚETZTUFN
t (SÊOTTOJUUT(6*VUWFDLMBSF
t 4QFDJBMJTUFSJOPNJOCZHHEBTZTUFN
t %BUBCBTVUWFDLMBSF
VERKSAMHETSUTVECKLARE/AFFÄRSKONSULTER

Gemensamma drag: utifrån kunskap om funktioner hos enskilda applikationer/
moduler eller IT-system analysera verksamhetsprocesser och föreslå och genomföra förändringar i verksamheten.
Utbildningsbakgrund: blandad. Ofta systemvetare, men även civilekonomer
och ingenjörer.
Uppskattat antal verksamma: o
Behov av rollen, utvecklingstendenser: ½LBS NPUCBLHSVOEBWTZTUFNFOTBMMU
större spridning, starka kundkrav om att systemen verkligen ska stödja processerna
samt det faktum att funktioner/moduler/system blir allt mer nyckelfärdiga.
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Roller inom kategorin:
t 7FSLTBNIFUTVUWFDLMBSFLPOTVMU
t "GGÊSTLPOTVMU
t "QQMJLBUJPOTLPOTVMU
t 1SPDFTTQFDJBMJTU
t ,SBWBOBMZUJLFS
t *5JOGPSNBUJLFS TPNKPCCBSCMBOEBOOBUNFEEPLVNFOUBUJPOJOPNIÊMTP
och sjukvård
PROJEKTLEDARE

Gemensamma drag: ofta senior roll. Leder och samordnar personal och andra
resurser mot ett gemensamt mål, såsom leverans och implementation av ett ITsystem. Ansvarar för leveransen i förhållande till beställare/kund.
Utbildningsbakgrund: blandad. Ofta före detta systemutvecklare med ingenjörsbakgrund.
Uppskattat antal verksamma: 10 000 – 15 000.
Behov av rollen, utvecklingstendenser: ökar starkt, framför allt vad gäller seniPSBQSPKFLUMFEBSFTPNLBOIBOUFSBLPNQMFYBVUWFDLMJOHTPDIJOUFHSBUJPOTQSPKFLU
Roller inom kategorin:
t 5FLOJTLQSPKFLUMFEBSF
t 1SPHSBNMFEBSF
t 'ÚSÊOESJOHTMFEBSF
t 4DSVNNBTUFS
IT-ARKITEKTER

Gemensamma drag: senior roll. Utifrån bred kunskap om både IT-system
och verksamhet utarbeta övergripande system- och verksamhetsförändringar.
Utbildningsbakgrund: samma som mjukvaru-/systemutvecklare.
Uppskattat antal verksamma: o
Behov av rollen, utvecklingstendenser: ökar starkt till följd av IT-systemens
BMMUTUÚSSFLPNQMFYJUFU
Roller inom kategorin:
t &OUFSQSJTFBSLJUFLU
t 7FSLTBNIFUTBSLJUFLU
t -ÚTOJOHTBSLJUFLU
t 4ZTUFNBSLJUFLU
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TESTARE

Gemensamma drag: utifrån kunskap om mjukvara och dess tillämpning testa
NKVLWBSPSTPDITZTUFNTGVOLUJPOBMJUFUQÌPMJLBOJWÌFS UJMMFYFNQFMFOIFUT 
integrations-, system- och acceptanstestning).
Utbildningsbakgrund: som regel samma som mjukvaru-/systemutvecklare.
Uppskattat antal verksamma: 5 000 – 10 000.
Behov av rollen, utvecklingstendenser: ökar starkt, beroende både på systeNFOTBMMUTUÚSSFLPNQMFYJUFUPDIQÌBUUTZTUFNCMJSBMMUNFSWFSLTBNIFUTLSJUJTLB
– driftstopp och funktionsfel tolereras allt mindre.
Roller inom kategorin:
t .KVLWBSVUFTUBSF
t 4ZTUFNUFTUBSF
t 5FTUMFEBSF
SYSTEMFÖRVALTARE

Gemensamma drag: förvaltar både enskilda system och grupper av system med
inbördes beroenden. Ansvarar för felavhjälpning, uppdateringar och enklare
JOTUBMMBUJPOFSPDINJHSBUJPOFS.FEPNMÊHHOJOHUJMMTZTUFNMFWFSBOTWJBNPMOFU
LPNNFSLPNQFUFOTQSPåMFOBUUÊOESBLBSBLUÊS JSJLUOJOHNPUFOIBOUFSJOHBWTÌ
kallade virtuella system.
Utbildningsbakgrund: som regel samma som mjukvaru-/systemutvecklare.
Uppskattat antal verksamma: 10 000 – 15 000.
Behov av rollen, utvecklingstendenser: stabil efterfrågan.
Roller inom kategorin:
t 4ZTUFNBENJOJTUSBUÚS
t 4ZTUFNDIFG
EXPERTER INOM IT- OCH TELEKOMINFRASTRUKTUR
(EFTERGYMNASIAL UTBILDNINGSBAKGRUND):

Gemensamma drag: VUWFDLMBSPDITBNPSEOBSLPNQMFYBLPNNVOJLBUJPOTOÊU
TPNGÚSNÌSIBOUFSBTUPSBNÊOHEFSUSBåLNFENÌOHTLJGUBOEFLSBWQÌLWBMJUFU
och timing.
Utbildningsbakgrund: som regel ingenjörer.
Uppskattat antal verksamma: 10 000– 15 000.
Behov av rollen, utvecklingstendenser: ökar.
Roll inom kategorin:
t *OGSBTQFDJBMJTUFS
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TEKNIKER INOM TELEKOMINFRASTRUKTUR

Gemensamma drag: installerar och underhåller infrastruktur (kablage, teleoch datanät, basstationer).
Utbildningsbakgrund: Bolagsintern utbildning, främst vid före detta TeleWFSLFU HZNOBTJFFYBNFOJOPNFMUFMFUFLOJL ZSLFTIÚHTLPMFVUCJMEOJOH JWJTTB
fall högskoleingenjörer.
Uppskattat antal verksamma: 10 – 15 000.
Behov av rollen, utvecklingstendenser:
t ½LBSUJMMGÚMKEBWTUÊOEJHUQÌHÌFOEFVUCZHHOBEPDIJOTUBMMBUJPOBWJOGSBTUSVLUVS
t ½LBSNZDLFUTUBSLUQÌMÊOHSFTJLUQÌHSVOEBWTUPSBLPNNBOEFQFOTJPOT
 BWHÌOHBS4WÌSJHIFUFSBUUIJUUBQFSTPOBMCFEÚNTTPNFYUSBTUPSBVUBOGÚSTUPS
stadsområdena.
Roller inom kategorin:
t 5FMFJOTUBMMBUÚS
t 5FMFNPOUÚS
t %SJGUUFLOJLFS
t *1UFMFGPOJUFLOJLFS
TEKNIKER INOM IT-INFRASTRUKTUR

Gemensamma drag: installerar och underhåller organisationsintern
IT-infrastruktur.
Utbildningsbakgrund: (ZNOBTJFFYBNFOJOPNFMUFMFUFLOJL ZSLFT
högskoleutbildning.
Uppskattat antal verksamma: o
Behov av rollen, utvecklingstendenser:
t ½LBS OÊSEFUHÊMMFSVUCZHHOBEPDIJOTUBMMBUJPOBWJOGSBTUSVLUVS
t 4UBCJMFMMFSNJOTLBOEFOÊSEFUHÊMMFSESJGUBWCFåOUMJHJOGSBTUSVLUVS 
bland annat på grund av utvecklingen av molntjänster.
Roller inom kategorin:
t /ÊUWFSLTBENJOJTUSBUÚS
t %SJGUUFLOJLFS
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Andra roller inom sektorn där underlaget i kartläggningsarbetet för denna
rapport varit otillräckligt för en allsidig bedömning om antal verksamma samt
utvecklingstendenser på sikt:
t Användbarhetsexperter/Interaktionsdesigners: Flera aktörer pekar på ett ökat
behov av kompetens inom interaktionsdesign. Det har i kartläggningsarbetet
dock inte gått att få klarhet ifall detta behov kan översättas i en stark efterGSÌHBOQÌQFSTPOFSNFESFOPEMBE.%*VUCJMEOJOH .ÊOOJTLBEBUPSJOUFSBLtion) eller om det handlar om systemutvecklare som har fördjupat sig inom
interaktionsdesign.
t IT-säkerhetsexperter: Behovet av IT-säkerhetskompetens är stort, emellertid
har det inte gått att få klarhet i vilken utsträckning renodlade IT-säkerhetsFYQFSUFSFGUFSGSÌHBT%FUIBSJOUFIFMMFSLMBSHKPSUTWJMLFOTPSUT*5TÊLFSIFU
som det efterfrågas kompetens kring: Fysisk säkerhet, datasäkerhet, informationssäkerhet m.m.
t Support-/helpdesktekniker: En bred och mångfasetterad grupp som ligger på
gränsen mot gruppen tekniker inom infrastruktur. Någon entydig bild av
huruvida det råder stor brist eller inte har inte gått att få.
t IT-utbildare/IT-lärare: Några aktörer har framhållit att det råder stor brist
QÌ*5MÊSBSFJOPNCÌEFHZNOBTJFTLPMBPDIPMJLBGPSNFSBWWVYFOVUCJMEOJOH
Behovet av kunskaper inom programmering och nätverksteknik anges som
särskilt stort.
t Säljare/marknadsförare: Flera aktörer efterlyser mer kompetens inom detta
område. En aktör framhöll att försäljning är en egen disciplin med egen kompetens och egna metoder, och att respekt saknas för denna roll i IT-branschen.
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BILAGA 2: IT- och telekomverksamma
enligt SCB:s yrkesregister
%FTTWÊSSFåOOTJOHFOCSBTUBUJTUJLÚWFSIVSNÌOHBTPNÊSWFSLTBNNBJOPN
olika roller i IT- och telekombranscherna. Den källa som ligger närmast till
IBOETÊS4$#TZSLFTSFHJTUFS EÊSZSLFTWFSLTBNNBMJTUBUTFOMJHU4UBOEBSEGÚS
4WFOTL:SLFTLMBTTJåDFSJOH 44:,%FOOBCBTFSBTJTJOUVSQÌFUUJOUFSOBUJPOFMMU
LPETZTUFN *4$0 %F*5PDIUFMFLPNSFMFWBOUBLPEFSOB NFEBOUBMQFSTPOFS
SFHJTUSFSBEFÌS ÊSGÚMKBOEF
t 4ZTUFNFSBSFQSPHSBNNFSBSFTU
t ½WSJHBEBUBTQFDJBMJTUFSTU
t $JWJMJOHFOKÚSFSFMFLUSPOJLUFMFUFLOJLTU
t %BUBUFLOJLFSTU
t *OHFOKÚSFSUFLOJLFSFMFLUSPOJLFMUFLOJLTU
44:,LPEOJOHFOIBS OÊSEFUHÊMMFS*5PDIUFMFLPNSPMMFSOB TUPSBCSJTUFS
Den främsta är att den är trubbig. I kategorin systemerare/programmerare
JOSZNTUJMMFYFNQFMFONÊOHETLJGUBOEFSPMMFS6UÚWFSTZTUFNVUWFDLMBSFÊWFO
IT-arkitekter, projektledare, verksamhetsutvecklare och testare. En annan brist
gäller telekomsidan, där roller kopplade till elindustrin bakats ihop med telekombranschen.
,PETZTUFNFUIÌMMFSGÚSOÊSWBSBOEFQÌBUUTFTÚWFS PDIJTBNSÌENFECMBOE
annat IT&Telekomföretagen håller nya kategorier på att skapas. De kommer i
stora drag att följa den kategorisering som beskrivs i denna rapport, vilket gör
att det framöver förhoppningsvis kommer bli betydligt lättare att göra behovsbedömningar.
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IT&Telekomföretagen driver och deltar i ett antal projekt
inom prioriterade områden, bland annat frågan om långsiktig
kompetensförsörjning för branschen.
Läs mer om VäljIT, eSkills Week och andra satsningar för att
uppmuntra fler att söka sig till IT- & telekombranschen på
www.valjit.se.

Box 55545 t 102 04 Stockholm t www.itotelekomforetagen.se
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IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för företag
från hela IT- och telekomsektorn. Vi har idag ca 1 000 medlemsföretag som tillsammans har drygt 100 000 medarbetare.
IT&Telekomföretagen är en av sju samverkande bransch- och
arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega.

