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Sammanfattning

• IT&Telekomföretagen genomfört en enkätundersökning om kompetensbehovet 
inom IT och annan form av digitalisering, som ett led i att ta fram en ny version av 
rapporten IT-kompetensbristen från 2017. Rapporten var planerad att 
presenteras i maj 2020 men har på grund av Coronakrisen blivit framskjuten till 
hösten. I detta dokument presenteras dock enkätresultatet i diagramform.

• Enkäten har besvarats av 212 respondenter i huvudsak verksamma inom IT- och 
telekomleverans. Utan att göra anspråk på att vara statistiskt säkerställt indikerar 
enkätresultatet följande:
• Krav på snabb och flexibel leverans av IT-tjänster och system är liksom 2017 den viktigaste, 

kompetenspåverkande drivkraften.

• Kompetens inom back-end-programmering efterfrågas mest i absoluta tal.

• Kompetens inom data science har den starkaste tillväxten i efterfrågan. Även DevOps växer 
kraftigt i efterfrågan.

• Re-/upskilling som alternativ källa till kompetens jämfört med att rekrytera ”färdig” 
kompetens är mest relevant för kompetenser inom verksamhets-/processutveckling, 
projektledning, teknisk försäljning och agil coachning. 2

https://www.itot.se/app/uploads/sites/2/imported/ITTelekom-Rapport-Brist-Pa-IT-kompetens-webb.pdf


Bakgrund till kartläggningen
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Syfte med kartläggningen

• Den rapport om kompetensbehovet som planeras till hösten 2020, som 
inkluderar den enkät som avrapporteras i detta dokument, ska i likhet med 2017 
års rapport vara ett underlag för alla de parter inom utbildning och matchning 
som på olika sätt bidrar med kompetens till IT- och telekomsektorn och andra 
digitala verksamheter:
• Ansvariga politiker och myndigheter inom utbildningssektorn

• Lärosäten

• Yrkeshögskolan: Myndigheten för yrkeshögskolan samt enskilda anordnare

• Andra anordnare av vuxen-/fort-/vidareutbildning

• Matchningsverksamheter: Rekryterare, bemanningsföretag, Arbetsförmedlingen m.fl.

• Denna enkät-avrapportering syftar främst till att vara ett underlag för de 
utbildningsanordnare som vill kunna erbjuda tjänster under Coronakristen samt 
yrkeshögskole-anordnare som söker medel till kursstarter hösten 2021.
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Metod: Djupintervjuer, för-enkät samt formulering av frågor

• Under januari och februari 2020 genomfördes 7 djupintervjuer med företrädare 
för olika sorters arbetsgivare inom IT och digitalisering. De representerade 
följande organisationer: Skandia, Quickspin, Zenuity, Sigma IT, Science Park 
Mjärdevi, IBM Client Innovation Center och Telia Company.

• Syftet med intervjuerna var att identifiera de drivkrafter som ligger bakom 
kompetensbehoven, samt vilka enskilda kompetenser som efterfrågas, detta som 
underlag till den enkät som sändes ut den 21 februari. Drivkrafterna och 
kompetenserna beskrivs i följande bilder.

• Med syfte att hitta relevanta mottagare till enkäten sändes en ”för-enkät” ut brett 
till olika organisationer och nätverk, där frågan ställdes om respondenterna var i 
behov av IT-/telekom-/digitaliseringskompetens, och om de i så fall skulle kunna 
tänka sig att besvara den senare, större enkät, som redovisas i detta dokument.

• Frågeställningarna i den stora enkäten fastställdes slutgiltigt av 
IT&Telekomföretagens IT-kompetensråd den 14 februari.
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Identifierade drivkrafter bakom kompetensbehovet – skillnader 
sedan föregående rapport
Drivkrafter enligt 2017 års rapport

• Automation av produktion och processer, generellt, med nyttjande av 
bl.a. robotisering och molntjänster

• Mobil kommunikation, med nyttjande av sensorer, olika slags mobila 
nät och sammankopplingar via sakernas internet (IoT)

• Hantering av data-/IT-/informationssäkerhet

• Krav på användbarhet och tillgänglighet/user experience

• Krav på snabb och flexibel leverans av IT-tjänster och system, med 
nyttjande av bl.a. kontinuerlig leverans, molntjänster och agila
arbetssätt

• Prestandakrav på telekominfrastruktur

• Krav på hållbarhet: Klimatanpassning, cirkulär ekonomi, 
arbetsförhållanden hos underleverantörer m.m.

• Regulatoriska krav: dataskyddsförordningen (GDPR) och annan 
integritetsreglering, upphovsrätt m.m.

• Globala trender i relationer mellan leverantörer, kunder och 
anställda: värdenätverk, partnerskap, konsolidering och flexibla 
former för att anställa eller anlita arbetskraft

• Tillämpningar inom AI: Data Science inkl. Big Data, maskinlärande, 
självlärande system m.m.

• Framväxten av nya tekniska möjligheter, som AR/VR 
("förstärkt/virtuell verklighet"), 3D- modellering och produktion, 
bildanalys och ansikts-/mönsterigenkänning

• Elektronisk handel med tillhörande utveckling av transport-, logistik-
och betalningslösningar

Drivkrafter i årets kartläggning (nya/ändrade 
formuleringar i grön text)

• Automation av produktion och processer, med nyttjande av 
bl.a. robotisering, molntjänster och sakernas internet

• Mobil kommunikation, med nyttjande av sensorer, mobila nät 
och sammankopplingar via sakernas internet

• Hantering av data-/IT-/informationssäkerhet 

• Krav på utvecklade användargränssnitt/user experience

• Krav på snabb och flexibel leverans av IT-tjänster och system, 
med nyttjande av bl.a. kontinuerlig leverans, molntjänster 
och agila arbetssätt

• Prestandakrav på telekominfrastruktur

• Hållbarhetskrav – uppfyllande av FN:s 17 utvecklingsmål 

• Regulatoriska krav: dataskyddsförordningen (GDPR) och 
annan integritetsreglering, upphovsrätt m.m.

• Ekonomiska effekter av globalisering: förändring i 
ägarförhållanden, rörlighet i arbetskraft m.m.

• Kvalificerad dataanalys (Data Science), inkl. Big Data, deep
learning, artificiell intelligens och självlärande system

• Nya tekniska möjligheter, som AR/VR (”förstärkt/virtuell 
verklighet”), 3D-printning/additiv tillverkning, autonoma 
fordon, bildbehandling, röststyrning och andra kroppsnära 
teknologier

• Delningsekonomi/kollaborativ konsumtion

• Elektronisk handel och utveckling av betalningssätt
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Identifierade kompetenser – skillnader sedan föregående rapport
2017 års rapport Årets kartläggning (nya/ändrade formuleringar i grönt)

• Programmering, generellt, med tyngdpunkt front-end

• Programmering, generellt, med tyngdpunkt back-end

• Utveckling av inbyggda system

• DevOps (Development & Operations), för bl.a. tillämpningar levererade som molntjänster.

• Spelutveckling

• Data science och annan kompetens inom AI: dataförädling, maskinlärande, utveckling av 
neurala nätverk m.m. 

• Applikationsutveckling av standardsystem (affärssystem/ERP, databaser m.m.)

• Projektledning

• Agil coachning

• System- och annan arkitektur

• IT-säkerhet

• Informationssäkerhet 

• Verksamhets-/processutveckling

• Test, testledning och testautomatisering

• IT service management (ITSM) för förvaltning av leveranser

• IT-infrastruktur – drift och förvaltning

• Support inom IT-infrastruktur och applikationer

• Infrastrukturutbyggnad och drift av publika telekomnät

• Projektering och visualisering med användning av bl.a. BIM och CAD

• Teknisk försäljning inom IT/telekom/digitalisering

• User experience (UX) och annan kompetens inom användbarhet och design

• Digitalt ledarskap, inkl. affärsanalys och förändringsledning

• Utbildning/pedagogisk kompetens inom IT/telekom/digitalisering

• Digital kommunikation 

• Programmering generellt, med tyngdpunkt front-end

• Programmering generellt, med tyngdpunkt back-end

• Utveckling av inbyggda system

• DevOps (Development & Operations), med tillhörande verktyg som 
Continuous Delivery och Development Pipe

• Kvalificerad dataanalys, med tyngdpunkt på ostrukturerade och 
semistrukturerade data, såsom användarmönster, geografisk information och 
AI

• Kvalificerad dataanalys och systemimplementation, med tyngdpunkt på 
strukturerade data: Business Intelligence, databaser och affärssystem (ERP)

• Projektledning och coachning

• System- och annan arkitektur

• IT-säkerhet

• Informationssäkerhet

• Process-/metodutveckling

• Test, testledning och testautomatisering

• IT service management (ITSM) för förvaltning av leveranser, med stöd av 
ramverk som ITIL

• IT-infrastruktur – drift och förvaltning

• Support inom IT-infrastruktur och applikationer

• Infrastrukturutbyggnad och drift av publika telekomnät

• Försäljning inom IT/telekom/digitalisering

• User experience (UX), användbarhet och design

• Digitalt ledarskap/IT management, inkl. affärsanalys och förändringsledning

• Utbildning inom IT/telekom/digitalisering

• Digital kommunikation



Fakta kring enkäten

• Enkäten gick till 335 epost-adresser som registrerat sig genom för-enkäten, 
plus att enkäten fanns tillgänglig som en öppen länk, under perioden 21 
februari–10 mars 2020.

• 212 svarade, varav 194 av epost-mottagarna och 18 via den öppna länken. 
Detta ger en svarsfrekvens i epostmottagar-kategorin på 57,9 procent.

• Genom att enkäten redan från början riktat sig mot mottagare som uttryckt 
behov av IT-/digitaliseringskompetens, och därmed inte valts ut 
slumpmässigt, kan enkätresultatet inte anses vara statistiskt säkerställt. 
Resultatet kan dock tolkas som indikationer.

• I detta dokument redovisas endast diagram för hela respondentgruppen, 
dvs. ej nedskuret på region, företagsstorlek etc. Ej heller presenteras 
frittextsvar. För information om nedbrytningar och fritextsvar, kontakta 
fredrik.vonessen@itot.se.
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Enkätsvar – bakgrundsfrågor
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Branschtillhörighet, utifrån traditionell uppdelning
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Fråga: ”Bransch som mitt bolag/min organisation tillhör, utifrån traditionell branschuppdelning”



Följdfråga till dem som svarat ”IT/telekomtjänster och produkter”) Vår 
huvudsakliga leveransform är: *)

11*) Svarsalternativ i flervalsform.



Former av IT/telekom/digitalisering
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Fråga: ”Former av IT-/telekom/digitalisering som mitt bolag/min organisation utvecklar eller på annat sätt använder, där 
kompetens behövs. (Flera val möjliga)”



Fördelning i storlekskategorier
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Fråga: ”Antal anställda i Sverige i ditt bolag/din organisation, eller den del du representerar”



Regional fördelning

14

Fråga: ”Regioner där vi har anställda medarbetare” (flera val möjliga)



Enkätsvar – frågor kring kompetensbehov
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Drivkrafter som påverkar kompetensbehovet

*) Staplarna i diagrammet sorterade efter största sammanlagda andel ”Mycket starkt” + ”Ganska starkt”. 
16

Fråga: ”Hur starkt tror du att följande drivkrafter kommer påverka kompetensbehovet i din organisation,
eller den du representerar, på tre till fem års sikt?” *)



Digitala kompetenser som finns eller behövs hos respondenterna

17

Fråga: ”Vilka av följande kompetenser finns, eller kommer att behövas på något års sikt, i din verksamhet?



Antal personer verksamma i Sverige inom olika digitala kompetenser

*) Skattning utifrån de intervall respondenterna angav: ”1-5” = 3 personer, ”6-10” = 8 personer etc. upp till ”Fler än 100” = 200. 18

Fråga: ”Hur många, på ett ungefär, av de Sverige-sysselsatta i din organisation, eller den del du representerar, har respektive 
kompetens nedan som en av sina huvudsakliga kompetenser?”*)



Kommentar till föregående bild

• För de kompetenser som respondenten, enligt föregående fråga, angivit att 
den finns eller behövs i organisationen, fick respondenten fylla i ungefär 
hur många medarbetare som idag har kompetensen som sin huvudsakliga, 
med följande intervall: Ingen, 1–5, 6–10, 11–20, 21–50, 51–100 och fler än 
100.

• Staplarna har beräknats genom att ta antalet svarande gånger mittvärdet 
av intervallen (3, 8, 15, 35, 75 och – försiktigt antaget för ”fler än 100” –
200). Därigenom fås ett tal som motsvarar genomsnittligt antal personer 
per svarande företag som har kompetensen i fråga som sin huvudsakliga.

• Notera att dessa siffror, i likhet med övriga enkätsvar, är indikationer som 
inte är statistiskt säkerställda.
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Antal personer stationerade utomlands som levererar till Sverige

*) Skattning utifrån de intervall respondenterna angav: ”1-5” = 3 personer, ”6-10” = 8 personer etc. upp till ”Fler än 100” = 200. 20

Fråga: ”Hur många, på ett ungefär, med respektive kompetens nedan, är stationerade utomlands (antingen som anställda eller 
konsulter) och levererar till den svenska verksamheten?”



Kommentar till föregående bild

• Beräkningarna av antalet har gjorts på samma sätt som bilden 
ovanför, rörande Sverige-sysselsatta.

• Detta är en ny fråga jämfört med 2017 års enkät. Syftet med frågan är 
att ge en bild av hur många som potentiellt skulle kunna vara 
sysselsatta i Sverige om förutsättningarna var annorlunda (som t.ex. 
att det vore lättare att få tag på kompetensen i Sverige)
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Behov av kompetenser på 3-5 års sikt

22
*) Staplarna i diagrammet sorterade efter sammanlagd andel ”Ökar med 15 % eller fler per ” + ”Ökar med ca 5-15 % per år” 

Fråga: ”Hur ser behovet ut av nyrekrytering, alternativt kompetensutveckling, av personer med respektive kompetens nedan 
på tre till fem års sikt?”*)



Behov av kompetenser på 3-5 års sikt – relativt antalet idag

23
*) Staplars totala längd motsvarar snittantalet Sverigeverksamma idag per organisation, jfr bild 18 ovan. Staplarna är sorterade 
efter sammanlagd andel ”Ökar med 15 % eller fler per ” + ”Ökar med ca 5-15 % per år” (samma andelar som bild 22 ovan).

Fråga: ”Hur ser behovet ut av nyrekrytering, alternativt kompetensutveckling, av personer med respektive kompetens nedan 
på tre till fem års sikt?”*)



Kommentar till föregående bild

• Genom att sätta förändringssifforna i bild 22 i relation till det 
indikerade genomsnittliga antalet med respektive kompetens hos de 
svarande bolagen (bild 18) ges perspektiv på volymen som behövs av 
respektive kompetens.
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Efterfrågade programmeringsspråk och andra utvecklingsverktyg

*) Följdfråga till dem som svarat något av ”ökar”-alternativen på fråga om behovet av programmering 
frontend/backend, DevOps eller inbyggda system på 3-5 års sikt, jfr bilder 22-23 ovan. 149 svarande. 25

Fråga: ”Hur ser behovet ut av personer med kompetens inom nedanstående programmeringsspråk, operativsystem och andra 
teknologier på tre till fem års sikt?”*)



Efterfrågade databaskompetenser

*) Följdfråga till dem som svarat något av ”ökar”-alternativen till kompetensen ”Applikationsutveckling av 
standardsystem”, jfr bilder 22-23 ovan. Totalt 38 svarande.
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Fråga: ”Hur ser behovet ut av personer med kompetens inom nedanstående ut, på tre till fem års sikt?”*)



Efterfrågade spelutvecklingskompetenser

*) Följdfråga till dem som svarat något av ”ökar”-alternativen till kompetensen ”Spelutveckling” , jfr bilder 22-23 
ovan. Totalt 12 svarande.
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Fråga: ”Hur ser behovet ut av personer med kompetens inom följande områden ut, på tre till fem års sikt?”*)



Efterfrågade kompetenser inom telekom

*) Följdfråga till dem som svarat något av ”ökar”-alternativen till kompetensen ”Infrastrukturutbyggnad och drift av 
publika telekomnät”, jfr bilder 22-23 ovan. Totalt 18 svarande.
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Fråga: ”Hur ser behovet ut av personer med nedanstående kompetenser på tre till fem års sikt?”*)



Utbildningsbakgrund – samlad bild

*) Diagrammet visar genomsnitten, oviktade, för samtliga 23 kompetenser. Svaren för de enskilda kompetenserna finns i följande 
två bilder.
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Fråga: ”Vilken utbildningsbakgrund bör personerna som behövs till nedanstående kompetenser ha som regel? Flera alternativ 
är möjliga.”*)



Utbildningsbakgrund – svarsalternativ högskola

*) Frågan hade sju svarsalternativ i flervalsform. I detta diagram visas svarsbilden för de tre högskolealternativen, sorterat efter de 
kompetenser som hade flesta sammanlagda andelarna. För icke-högskole-svarsalternativen, se nästa bild.

30

Fråga: ”Vilken utbildningsbakgrund bör personerna som behövs till nedanstående kompetenser ha som regel? Flera alternativ 
är möjliga.”*)



Utbildningsbakgrund – svarsalternativ yrkeshögskola och övrigt

*) Frågan hade sju svarsalternativ i flervalsform. I detta diagram visas svarsbilden för de fyra alternativen som inte var högskola. 
Kompetenserna har sorterats efter störst andel som svarat ”yrkeshögskola”.

31

Fråga: ”Vilken utbildningsbakgrund bör personerna som behövs till nedanstående kompetenser ha som regel? Flera alternativ 
är möjliga.”*)



Krav på yrkeserfarenhet

*) Sorterat efter högst sammanlagd andel av alternativen "3-4 år" + "minst 5 år”. Eftersom frågan var i flervalsform summerar 
staplarna till mer än 100 %. 32

Fråga: ”Hur många års relevant erfarenhet bör personerna som behövs till kompetenserna nedan ha som regel? Flera 
alternativ är möjliga”*)



Ny fråga kring re-/upskilling och andra alternativ till ”färdig 
kompetens”

• En följd av kompetensbristen inom digital spetskompetens är att arbetsgivarna i 
hög grad tvingas rekrytera från varandra. En ny fråga lades därför in för att 
värdera alternativen till att rekrytera ”färdig” kompetens.

• För var och en av de 23 efterfrågade kompetenserna ställdes frågan: ”Som 
alternativ till att rekrytera ’färdig’ kompetens från andra företag eller anlita 
konsulter i Sverige, hur relevanta är följande källor, eller vägar, till ökad 
kompetens? Alternativen för re-/upskilling*) förutsätter att ’skilling-insatserna’ på 
tre till sex månader enkelt kan finansieras och genomföras (ev. med offentligt 
stöd) utan att det påtagligt påverkar den löpande verksamheten.
• Rekrytering av i Sverige nyutexaminerade med adekvat utbildning
• Internationell rekrytering till Sverige
• Anställa/anlita kompetens stationerad utanför Sverige
• Re-/upskilling under tre till sex månader av medarbetare i organisationen eller branschen
• Reskilling under tre till sex månader av yrkesverksamma i andra branscher
*) ’Re-/upskilling’ används i stället för vidareutbildning/omskolning för att betona att det rör 
alla former av lärande, ej endast kursbaserad.”

• Svarsalternativen per ”källa” var: ”Inte alls relevant”, ”Något relevant”, ”Ganska 
relevant”, ”Mycket relevant” och ”Vet ej” 33



Alternativ till att rekrytera ”färdig kompetens” – samlad bild

*) Diagrammet visar genomsnitten, oviktade, för samtliga 23 kompetenser. Svaren för de enskilda kompetenserna finns i följande 
bilder 34

Fråga: ”Som alternativ till att rekrytera ’färdig’ kompetens från andra företag eller anlita konsulter i Sverige, hur relevanta är 
följande källor, eller vägar, till ökad kompetens?”*)



Alternativ till att rekrytera ”färdig kompetens” – nyutexaminerade

*) Diagrammet visar svarsbilden för alternativet ”Rekrytering av i Sverige nyutexaminerade med adekvat utbildning”, sorterat efter 
största sammanlagda andel ”Mycket relevant” och ”Ganska relevant” 35

Fråga: ”Som alternativ till att rekrytera ’färdig’ kompetens från andra företag eller anlita konsulter i Sverige, hur relevanta är 
följande källor, eller vägar, till ökad kompetens?”*)



Alternativ till att rekrytera ”färdig kompetens” – internationell rekrytering

*) Diagrammet visar svarsbilden för alternativet ”Internationell rekrytering till Sverige”, sorterat efter största sammanlagda andel 
”Mycket relevant” och ”Ganska relevant”. 36

Fråga: ”Som alternativ till att rekrytera ’färdig’ kompetens från andra företag eller anlita konsulter i Sverige, hur relevanta är 
följande källor, eller vägar, till ökad kompetens?”*)



Alternativ till att rekrytera ”färdig kompetens” – utlandsstationering

*) Diagrammet visar svarsbilden för alternativet ”Anställa/anlita kompetens stationerad utanför Sverige”, sorterat efter största 
sammanlagda andel ”Mycket relevant” och ”Ganska relevant”. 37

Fråga: ”Som alternativ till att rekrytera ’färdig’ kompetens från andra företag eller anlita konsulter i Sverige, hur relevanta är 
följande källor, eller vägar, till ökad kompetens?”*)



Alternativ till att rekrytera ”färdig kompetens” – re-/upskilling inom branschen

*) Diagrammet visar svarsbilden för alternativet ”Re-/upskilling under tre till sex månader av medarbetare i organisationen eller 
branschen”, sorterat efter största sammanlagda andel ”Mycket relevant” och ”Ganska relevant”. 38

Fråga: ”Som alternativ till att rekrytera ’färdig’ kompetens från andra företag eller anlita konsulter i Sverige, hur relevanta är 
följande källor, eller vägar, till ökad kompetens?”*)



Alternativ till att rekrytera ”färdig kompetens”: reskilling från andra branscher

*) Diagrammet visar svarsbilden för alternativet ”Reskilling under tre till sex månader av yrkesverksamma i andra branscher”, 
sorterat efter största sammanlagda sammanlagda andel ”Mycket relevant” och ”Ganska relevant”. 39

Fråga: ”Som alternativ till att rekrytera ’färdig’ kompetens från andra företag eller anlita konsulter i Sverige, hur relevanta är 
följande källor, eller vägar, till ökad kompetens?”*)



Alternativ till att rekrytera ”färdig kompetens” – jämförelse mellan re-
/upskilling inom branschen och nyutexaminerade

*) I respektive stapel har andelen svar ”mycket relevant” och ”ganska relevant” lagts samman. Stapelparen har sorterats efter re-
/upskilling-alternativets betydelse i förhållande till rekrytering-av-nyutexaminerade-alternativets betydelse. 40

Fråga: ”Som alternativ till att rekrytera ’färdig’ kompetens från andra företag eller anlita konsulter i Sverige, hur relevanta är 
följande källor, eller vägar, till ökad kompetens?”*)



Kommentar till föregående bild

• Genom att sätta arbetsgivares intresse för personer som genomgått 
re-/upskilling i förhållande intresset för nyutexaminerade kan en 
bedömning göras i vilken utsträckning satsningar, både offentliga och 
privata, på re-/upskilling, är värda mödan för olika sorters digitala 
kompetenser.
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Alternativ till att rekrytera ”färdig kompetens” – jämförelse mellan 
internationell rekrytering och re-/upskilling inom branschen

*) I respektive stapel har andelen svar ”mycket relevant” och ”ganska relevant” lagts samman. Stapelparen har sorterats efter re-
/upskilling-alternativets betydelse i förhållande till  internationell rekrytering-alternativets betydelse. 42

Fråga: ”Som alternativ till att rekrytera ’färdig’ kompetens från andra företag eller anlita konsulter i Sverige, hur relevanta är 
följande källor, eller vägar, till ökad kompetens?”*)


