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Tack

Den här rapporten är gjord åt region Sörmland inom ESF-
projektet Kompetensamverkan Teknik. Rapporten är gjord av 
Doff & Co AB, författare Jan Lindoff och Susann Karlsson. 
Analys och slutsatser är författarnas egna.

Copyright region Sörmland och författarna. Det är fritt att 
använda resultat och illustrationer från rapporten så länge 
källa inklusive författare tydligt anges.

Omslagsbild: Richard Bell/Unsplash

Sörmland 2019/2020

Författarna vill ge ett stort tack till alla som 
deltog i workshopen och därmed med sin insats 
gjort rapporten möjlig.

Ett tack går också till Europeiska Social Fonden, 
ESF som finansierat arbetet med kartläggningen. 
Vi vill tacka projektägaren Region Sörmland som 
också stått för val av område, IT- kompetens. 

Betydelsefull och som grund för en effektiv 
workshop, med hög kvalitet i underlagen, är IT & 
Telekomföretagens rapport IT-kompetensbristen 
om det nationella IT- kompetensbehovet 
utgiven 2017. Den är författad av Fredrik von 
Essen och en presentation av honom från 
oktober 2019 har också använts. Ett stort tack 
för vi haft dessa möjligheter. 

Syfte med rapporten
Rapporten presenterar en bild av det långsiktiga 
regionala kompetensbehovet inom IT utifrån en 
workshop med regionala och lokala IT- företags 
chefer. 

Den framtida kompetensbehovsbilden är ett 
väsentligt inspel till både utbildare och det 
regionala arbetet med kompetensförsörjningen. 

Målgrupper
De huvudsakliga målgrupperna för denna rapport är 
näringen, intresseorganisationer, regionalt 
utvecklingsansvariga, utbildningssystemet och 
allmänheten. 
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En workshop har genomförts med ett brett 
representationskap från IT-nätverket, en 
sammanslutning av IT företag i Eskilstuna. Syftet 
var att inhämta en mer detaljerad bild från IT-
branschen på framtida kompetensbehov. 
Resultatet av workshopen redovisas i denna 
rapport.

De regional/lokala kompetensbehoven om 5-6 år 
är störst för  Mjukvaru-/Systemutvecklare . 

Därefter är det:
• Informations-/IT-säkerhetsexperter
• IT-arkitekt
• Infrastrukturexpert, både IT & telekom
• Projektledare 

Sammanfattning
Förutom projektledare är det samma i toppen 
som nationellt.  Ett undantag är att det nationellt 
lyfts digitala ledare/IT-chefer fram men som 
regionalt/lokalt inte görs. 

Topp 3 svaret på profilfrågan ”Vilka delar i en 
utbildning på t ex MDH i Eskilstuna skulle ni vilja 
prioritera?” är:

• Informationssäkerhet/ IT-säkerhet och Cyber 
Security

• Leda programutveckling
• Datamining, warehousing & dataanalys

Vi anser också oss kunna konstatera att work-
shopens metod har fungerat utmärkt. Med i tid 
räknat en mycket liten insats har betydande 
information kunnat samlas in. 



Deltagare och metod
I workshopen samlades chefer från flera IT-företag i 
Eskilstuna. Flera av dessa har också regionala 
och/eller nationella uppdrag. 
Deltagare var:

Örjan Axelsson      Recab
Ann Nyström         Viaduct
Stefan Hendén Precio Fishbone
Ulf Danielsson       Atea
Torbjörn Jonsson  SEB IT
Robert Arbestål Columbird
Åsa Eklund             Volvo IT

Workshop ledare:
Jan Lindoff
Stöd:
Susann Karlsson
Camilla Neudorfer

Workshopen tog sin ansats från den kartläggning av 
framtida kompetensbehov som Alemega/IT & 
Telekomföretagen gjort nationellt 2017. Den 
presenterades kort för deltagarna och en 
sammanfattning finns i kapitlet ”Framblick”. 

Efter presentationen fick deltagarna göra tre 
övningar:

1. Vilka ”IT-yrken” kommer att ha störst 
efterfrågan nationellt om 5-6 år?

2. Vilka ”IT-yrken”/kompetenser tror du/ni 
kommer att vara mest efterfrågade om 5 – 6 
år regionalt/lokalt här i Eskilstuna? Hur 
prioriterar ni utbildningsnivå?

3. Vilka delar i en utbildning på t ex MDH i 
Eskilstuna skulle ni vilja prioritera?

I övning 1 gör workshopen sin egen bedömning och 
uppdatering av det framtida kompetensbehovet 
nationellt. För att sedan i övning 2 ta detta till ett 
lokalt behov – vilken kompetens kommer att vara 
mest eftersökt för de lokala företagen  i Eskilstuna 
och i regionen runt om.
I övning 3 ser man på vad som kan ge MDH en mer 
attraktiv profil.

För övningarna 1 och 2 fick varje deltagare  dela ut 
poäng till de högst värderade yrkena/ kompetenserna 
enligt en modell känd från bl. a. Eurovisionsfestivalen. 
Dvs 12, 10, 8,7 respektive 6 poäng delas ut till valda 
kandidater. På så sätt kan inte bara vilka som får flest 
poäng identifieras utan även de som får flest antal 
”12-or” och de som fått röster från flest deltagare.. 

För att säkra att de som inte fått poäng döljer en 
önskad prioritering, fick alla deltagare markera 
ytterligare 3 stycken yrken/kompetenser bland de 
som de tidigare inte gett poäng. Markeringarna gav 
inga poäng men sammanställdes separat för att se om 
det fanns fler synpunkter att hämta. 

De yrken/kompetenser som deltagarna fick välja 
mellan var den lista av yrken/kompetenser som 
Almega/ IT & Telekomföretagen tagit fram och använt 
i sin kartläggning. Branschorganisationen får antas ha 
en komplett bild. Trots detta gavs varje deltagare 
möjligheten att lägga till ett eget förslag. Ingen 
deltagare tog den möjligheten.

Under workshopen hade deltagarna tillgång till 
Almega/IT & Telekomföretagens detaljerade 
sammanställning av en definition av varje ”yrke”, tex 
kompetenser, arbetsuppgifter, utbildning med mera 
från deras rapport. Den detaljerade samman-
ställningen finns redovisad i en bilaga till denna 
rapport.

I moment 3 fick varje deltagare välja ut 7 områden 
som skulle kunna ge MDH en attraktiv profil om man 
satsade framgångsrikt inom dessa. Deltagarna valde 
ut de 7 områdena från en given lista av 24 områden 
vilken hade tagits fram genom att summera ihop ett 
tiotal högskolors och universitets olika inriktningar till 
en gemensam karta. 

Genom att workshopen fångade olika företrädares 
individuella åsikter, var förhoppningen att det genom 
antalet skulle framkomma ett gemensamt mönster. 
Därtill är det intressant att konstatera att deltagarna 
representerade ett brett fält, både stora inter-
nationella IT-tjänsteföretag, nationella produkt-
tjänstebolag och lokala aktörer. 
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I ESF-projektet Kompetenssamverka Teknik utvecklas ett förlag på hur region Sörmland kan bedriva sitt 
kompetensförsörjningsarbete  - kompetensplattform. En central komponent i detta är forum för samverkan 
mellan näringsliv, företag, de som anställer, vilket då även inkluderar offentliga aktörer, branscher, utbildare 
av alla de slag, kommuner, regionen och alla andra aktörer aktiva i utbildning, arbetsmarknad, integration, 
jämlikhet med mera. För de som anställer och de som utbildar föreslås så kallade Branschforum.

Vad ett branschforum föreslås täcka kan illustreras av följande principskiss för ett branschforum som träffas 4 
gånger per år. Det föreslås vara upp till varje branschforum att välja sin mötesfrekvens och ämnen för olika 
möten kan kombineras till ett möte.

Metoden som använts i workshopen är ett förslag för att enkelt täcka en del av ovan föreslagna uppgifter. I en 
effektiv workshop kan man utgå från allmänt tillgängliga kartläggningar och rapporter och täcka delar såsom 
branschutveckling, trender och förändringar, kompetensbehov framåt och erhålla tydliga inspel till utbildning 
och forskning. Genom att genomföra en workshop kan det framtida behovet sett från de som anställer 
effektivt samlas in. 

Workshopupplägget passar både etablerade branschforum och som ett första steg för en bransch som vill visa 
upp sitt framtida kompetensbehov, men som inte ännu är redo att fullt ut organisera sig i form av ett 
regionalt branschforum. Även för regionens kompetensförsörjningsarbete blir resultatet värdefullt.
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Q1
• Branschutveckling –

hur är utvecklingen?
• Översyn stimulering 

& stöd

Q2
För branschen framåt
• Trendanalys, nytt & 

förändring?
• Kompetensbehov 

framåt?

Ev. för alla branscher 
gemensam framtidsdag 

Q3
Utbildningsutfall
• Officiell statistik

• Gått ut
• Åk 1/2/3 gy
• YH-ansökn
• Arb.markn.utb

• Diskussion utbildningskvalitet

Q4
Utbildningsbeställning
• Nya?
• Ändringar?
• Grundutbildning
• Vidareutbildning
• Validering

Den regionala kompetensplattformen
Årshjul för Branschforum – olika fokus per möte driver framåt (förslag)

Doff&Co

Varje möte har även allmän och mer löpande info/diskussionsdel, samt flexibilitet för vad som kan vara intressant 

Arbete med regional kompetensförsörjning



- Topp 7 enlig svaren

Här följer nu en sammanfattning av Almega/IT & 
Telekomföretagens kartläggning som gavs som 
inspiration. Rapporten gavs ut 2017 och här används 
även författarens Fredrik von Essens presentation från 
oktober 2019.

Sammanfattningsvis lyfter den fram en accelererande 
brist på IT- kompetens framåt. 2022 beräknas Sverige 
sakna ca 70.000 personer med rätt IT- kompetens om 
inte kraftfulla åtgärder görs nu. Man kan bedöma, 
givet var i Sverige IT-branschen är koncentrerad, att 
uppemot 2/3 av underskottet kommer att finnas i 
Mälardalen.  
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Framåtblick

Nedan visas de 7 drivkrafter som på 3-5 års sikt tros 
påverka kompetensbehovet mest. Flera av de 7 i topp 
är samma som tidigare kartläggningar, såsom 
IT/informationssäkerhet, krav på utvecklade 
användargränssnitt och mobilitet. Nytillkomna/ 
omformulerade drivkrafter är regulatoriska krav, 
automation och kvalificerad dataanalys.

IT & Telekomföretagen har i sin kartläggning 
identifierat 13 olika drivkrafter, här ovan i 
den rangordning respondenterna bedömt 
betydelse för kompetensbehoven. 
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IT & Telekomföretagens kartläggning 
visar på följande behov:

Det absolut största behovet räknat i 
antal bedöms vara mjukvaru-/system-
utvecklare.

Därefter är det supporttekniker, 
dataanalytiker/databasutvecklare, 
digitala chefer, projektledare och IT-
arkitekter.

Det är stark efterfrågan på alla IT-
kompetenser med extra stark efter-
frågan för de med mer teknik- och 
affärsfokus.
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Högskola, Data-/System-
vetenskapliga utbildningar är 
mycket relevanta för all kompetens.

Ingenjör, högskola, är också brett 
relevant. 

För Yrkeshögskola eller annan fort-
/vidareutbildning varierar det 
beroende på inriktning. 

Enbart gymnasium är ej längre 
relevant.

När det gäller programmeringsspråk är 
det mer generell programmerings-
kompetens än specifika språk-
kunskaper som efterfrågas.

Vissa kompetensområden bedöms öka 
mer i behoven under de kommande 3-
5 åren. De redovisas i grafen nedan 
med störst ökning från höger.
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I workshopen gjordes 3 övningar:

1. Vilka ”IT-yrken” kommer ha störst efterfrågan nationellt om 5-6 år?

2. Vilka ”IT-yrken”/kompetenser tror du/ni kommer att efterfrågas mest regionalt/ lokalt i 
Eskilstuna om 5-6 år? 

3. Vilka kompetenser i en utbildning skulle ni vilja prioritera? För den kompetens ni 
kommer att efterfråga.

Instruktion för övning 1 och 2

Databasanalytiker & databasutvecklare

Supporttekniker, IT                           

Digitala ledare/IT-chefer                  

Utbildare inom IT/IoT /Digitalisering

Digitala kommunikatörer                 

INSTRUKTION

• I övning 1 & 2 får  deltagarna dela ut 
12, 10, 8, 7 och 6 poäng i varje 
övning.

• I övning 2 ges även vilka utbildnings-
nivåer ni ser som mest prioriterade 
med poäng 3 (mest), 2 (näst mest) 
och 1 (i tredje hand). 
Respondenterna får lov att välja att 
dela ut bara en 3:a eller bara en 3:a 
och en 2:a. Alltså inget krav att alla 
poängen måste delas ut. Detta för att 
fånga om det är bara en eller få 
utbildningsnivåer som är intressanta.

• Varje deltagare får IT - & 
Telekomföretagens detaljerade 
beskrivning av varje kategori. 

Workshop



Kompetensbehov nationellt om 5-6 år
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Övning 1: Vilka ”IT-yrken” kommer ha störst efterfrågan nationellt 
om 5-6 år?

0 10 20 30 40 50 60 70

Mjukvaru-/systemutvecklare

Informations-/IT-säkerhetsexperter

IT-arkitekt

Infrastrukturexpert,  både IT & telekom

Databasanalytiker & databasutvecklare

Användbarhetsexpert/interaktionsdesigners

Projektledare

Testare

Utbildare inom IT/IoT/Digitaliser ing

Verksamhetsutvecklare/affärskonsult

Supporttekniker

Systemförvaltare

Säl jare med affärsansvar

Digitala kommunikatörer

Digitala ledare/IT-chefer

Vilka yrken kommer ha störst efterfrågan NATIONELLT om 5-6 år?

12:or Antal val Poäng

Resultatet är 3 tydliga grupper

Topp 4:a!

Resultatet är en tydlig bild med en synbar topp 4:a, i ordning:
• Mjukvaru-/systemutvecklare
• Informations-/IT-säkerhetsexperter
• IT-arkitekt
• Infrastrukturexpert, både IT & telekom

Notera att om man måste välja en, så är det Mjukvaru-/Systemutvecklare och IT-arkitekt främst, 
Infrastrukturexpert får ingen 12:a. 

Detta är det första övningen i workshopen. Frågan som ställdes var:  Vilka ”yrken” kommer ha störst 
efterfrågan nationellt om 5-6 år? Det är att uppdatera den bild som Almega/ IT - & Telekomföretagen 
presenterat, till vad deltagarna tror. Notera att detta moment har nationellt fokus. 

Resultat: Kompetensbehov på Sverige nivå
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Övning 2: Vilka ”IT-yrken”/kompetenser tror du ni kommer 
regionalt/lokalt att mest efterfråga om 5-6 år? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Mjukvaru-/systemutvecklare
Informations-/IT-säkerhetsexperter

IT-arkitekt
Infrastrukturexpert,  både IT & telekom

Projektledare
Användbarhetsexpert/interaktionsdesigners

Testare
Utbildare inom IT/IoT/Digitaliser ing

Verksamhetsutvecklare/affärskonsult
Systemförvaltare

Databasanalytiker & databasutvecklare
Supporttekniker

Säl jare med affärsansvar
Digitala kommunikatörer
Digitala ledare/IT-chefer

Vilka yrken kommer ha störst efterfrågan regionalt/lokalt om 5-6 år?

12:or antal val Poäng

Det regional/lokala behovet har en topp 5, men Mjukvaru-/Systemutvecklare dominerar nu stort.
Mjukvaru-/Systemutvecklare får också ensamt nästan alla 12:or. 

Därefter men på en lägre nivå är det:
• Informations-/IT-säkerhetsexperter
• IT-arkitekt
• Infrastrukturexpert, både IT & Telekom
Samt Projektledare som har ökat jämfört med nationellt.

Förutom projektledare är det samma yrken/kompetenser i toppen som nationellt. 

Resultat: Lokalt IT-kompetensbehov om 5-6 år
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Förväntad utbildningsnivå för regional/lokal efterfrågan om 5-6 år

Data-/Systemvetare fr högkola Ingejör (högskola) Annan högskoleutb

Yrkeshögskola Annan fort-/vidareytb (Endast) Gymansium

Utb.nivå av underordnad betydelse

Sammanfattning av svaren om förväntad utbildningsnivå:

• Data- och Systemvetare från högskola dominerar som den mest förväntade utbildningsnivån. 

• För informations-/säkerhetsexpert, Infrastrukturexpert och projektledare är även ingenjör (högskola) 
förväntad utbildningsnivå.  

• Det finns en låg tilltro till YH-utbildningar.

• Ingen förväntning av endast gymnasienivå eller alternativet där utbildningsnivå är av underordnad 
betydelse.

I övningen fick avslutningsvis deltagarna markera, bland de som de tidigare inte gett något poäng, tre 
stycken av mer intresse än de andra som de inte gett poäng.  Markeringen var poänglös och antalet 
markeringar per alternativ räknades samman. Detta gjordes på individuell nivå, alltså varje deltagare 
valde bland de som just den deltagaren tidigare inte gett poäng. Syftet var att se om det bland dessa 
poänglösa alternativ fanns någon med ändå lite högre prioritet. 

Resultatet blev att för Verksamhetsutvecklare/Affärskonsult och Supporttekniker finns ett större intresse 
än för de andra som i första tilldelningen inte fick några poäng.  Dessa två återfinns redan i gruppen efter  
topp-5, dvs har av andra deltagare erhållit poäng.  För dessa stärks alltså den redan påvisade 
behovsbilden. För övrigt gav resultatet att de som summerat inte erhållit någon poäng, inte heller 
stärktes av denna kontroll. 



Instruktion övning 3

Deltagarna fick följande uppgift:

Övning 3: Vilka kompetensdomäner 
är relevanta för personer ni kommer 
söka?
Vad bör prioriteras på  utbildning t ex 
MDH eller YH?

Nästan alla här redovisade kommer 
att på någon nivå förmodligen ingå. 
Men vad skall det vare lite mer av?

Välj ut de 7 som du tror skulle ge en 
utbildare en stark profil.

Om du kan, lägg några nya 
profilförslag!

Listan bygger på utbildningar inriktade 
mot systemvetenskap eller liknande:

Mälardalens högskola
Örebro Universitet
Stockholm Universitet
Uppsala Universitet
Högskolan i Borås
Högskolan i Dalarna
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
YH i Sverige
mfl

14

ID nummer Kompetensdomän

1
IT i organisationer, Enterprise 
Architecture

2 Objektorientering

3 System- och annan arkitektur

4
Människan-datorinteraktion, 
andvänbarhet, digital upplevelse

5
Datorsystem, datorarkitektur, 
infrastruktur, cloud computing

6
Informationssäkerhet, IT säkerhet, Cyber 
Security

7
Tjänstesystem, typ Affärssystem/ERP, 
BI, CRM

8
Uppkopplade system, design av mobila 
system, IoT

9 Algoritmer och datastrukturer

10
Databas, databasteknik, 
informationsdesign

11
Matematik tex vektoralgebra, logik, 
variabelkalkyl

12
Programmeringsspråk C#, C++, Java, 
.NET etc

13 Webdesign, search

14

Datamining & data warehousing, data 
analytics statistik, Data analysis, o-
/strukturerad data

15

Leda programutveckling/metod, 
kravhantering, scrum, agila metoder, 
kvalitetssäkring strategier, 
systemutveckling

16 Innovation & förändringsarbete

17
Test av IT system, systemintegration, 
Kvalitetssäkring, testautomatisering

18
IT service management, ITL, ITLM, 
Operation specialist, support

19

Verksamhetsutveckling & processer; e-
business, e-handel, e-hälsa, e-
förvaltning, Industri 4.0  etc

20
Datakommunikation, infrastruktur, 
virtualisering

21 Articifiell intelligens, Python utveckling
22 VR, AR

23
Datorgrafik, 3D rendering,  Computer 
Graphics Design

24 Kommunikationsprotokoll, standarder
25 Agil projektledning, IT projekt, Coaching
26 App utveckling Iphone, Andriod
27 Cloud utveckling, Azure, AWS

28
Spelutveckling, Future Games, Game 
Creator, Playground Squad

29
Front End utveckling, UX/UI 
programmering, web

30 Open Source, Linux
31 Inbyggda system, utveckling
32 Back End utveckling



Övning 3: Vilka kompetensdomäner är 
relevanta för personer ni kommer söka?

Vad kan ge en utbildare t ex Mälardalens högskola eller YH, en stark profil?

Nästan alla här redovisade kommer på någon nivå att förmodligen ingå. Men 
vad skall det vare lite mer av?

0 1 2 3 4 5 6 7

Informationssäkerhet, IT säkerhet, Cyber…

Leda programutveckling/metod,…

Datamining & data warehousing, data…

App utveckling Iphone, Andriod

Programmeringsspråk C#, C++, Java, .NET etc

Datorsystem, datorarkitektur, infrastruktur,…

Articifiell intelligens, Python utveckling

Uppkopplade system, design av mobila…

Test av IT system, systemintegration,…

Front End utveckling, UX/UI…

Back End utveckling

Agi l projektledning, IT projekt,  Coaching

IT i organisationer, Enterprise Architecture

Männiksan-datorinteraktion,…

Tjänstesystem, typ Affärssystem/ERP, BI,…

Algoritmer och datastrukturer

Databas, databasteknik,  informationsdesign

Verksamhetsutveckling & processer; e-…

Datakommunikation, infrastruktur,…

VR, AR

Objektorientering

System- och annan arkitektur

Matematik tex vektoralgebra, logik,…

Webdesign, search

Innovation & förändringsarbete

IT service management, ITL, ITLM,…

Datorgrafik,  3D rendering,  Computer…

kommunikationsprotokoll , standarder

Cloud utveckling, Azure, AWS

Spelutveckling, Future Games, Game…

Open Source, Linux

Inbyggda system, utveckling

Resultat: "Spets" områden

Den tunga 
systemvetar-
generalisten + 
säkerhet 

Resultat: Områden för en utbildare att profilera sig 
med

Topp 3 är: 
• Informationssäkerhet/ IT-säkerhet och 

Cyber Security
• Leda programutveckling
• Datamining, warehousing & dataanalys

Nästa grupp utgörs av 4 stycken:
• App - utveckling
• Programmeringsspråk 
• Datorsystem & arkitektur
• AI & Python

Bilden pekar på områden som tillsammans 
spänner över en bred grund. Utbildarens 
profil kan bli instrumentet för att förse 
personer med rätt och relevanta 
kompetensdomäner för att utveckla IT-
system.

Inga nya profilförslag lades till av 
deltagarna. 
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Bilagor
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Från IT & Telekomföretagens rapport IT-kompetensbristen, Fredrik von Essen, 2017 
hämtar vi underlaget för exempel på yrkesroller som ingår i de i workshopen använda 
rollkategorierna:  

Bilaga 1:
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Från IT & Telekomföretagens rapport IT-kompetensbristen, Fredrik von Essen, 2017 
hämtar vi underlaget för beskrivning av de yrkesroller som ingår i workshopen:  




