
EXAMENSARBETE

Efterfrågad kompetens
för en systemvetare

Idag & imorgon

2003:238  SHU

ANGELICA AHLQVIST
EVA BLOMGREN

Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET • C-NIVÅ

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Systemvetenskap • Data och systemvetenskap

2003:238 SHU • ISSN: 1404 – 5508 • ISRN: LTU - SHU - EX - - 03/238 - - SE



 

 
Efterfrågad kompetens för en systemvetare 

- idag & imorgon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angelica Ahlqvist & Eva Blomgren 

Luleå Tekniska Universitet 
Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar  

SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ 
 

Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap 
Avdelningen för systemvetenskap 

 
SE-971 87 LULEÅ 

SWEDEN 
+46 920 491000 

{angalq-9, joheva-0}@student.luth.se 
 
 



Förord 
Denna uppsats är resultatet av vårt examensarbete på 10 poäng som ingår i sy-
stemvetenskapliga programmet vid Luleå Tekniska Universitet. 
 
Det är många personer som har bidragit till stor hjälp under arbetets gång, där-
ibland de personer som besvarat webbenkäterna. Dessa vill vi återigen tacka för 
visat intresse.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare på avdelningen Ingela Johansson som 
har väglett oss bra i uppsatsarbetet och inte minst för visat intresse under arbetets 
gång samt alltid funnits tillhands vid frågor och funderingar. Vi vill även tacka 
Marieléne Sjödin för den konstruktiva kritik som lett till att uppsatsen har förbätt-
rats ytterligare.   
 
Luleå den 8 november 2003 
 
 
…………………………..   ………………………….. 
Angelica Ahlqvist    Eva Blomgren 

 



Sammanfattning 
En systemvetare anses inneha en bred kompetens och kan verka 
inom vitt skilda IS/IT-relaterade områden, inom såväl den privata 
som den offentliga sektorn. Vad önskar företag och organisationer att 
en systemvetare ska ha för kompetens idag och inom den närmsta 
framtiden?  
 
Undersökningen är genomförd med hjälp av tidigare gjorda utred-
ningar tillsammans med två typer av enkätstudier. Syftet med under-
sökningen är dels att ge en inblick i dagens systemvetarkompetens 
och dels att utforska hur företag och organisationer ser på det framti-
da kompetensbehovet för en person med systemvetenskaplig utbild-
ning. Uppsatsen syftar även till att ta reda på om företag och organi-
sationer, det vill säga det vi ibland benämner som arbetsmarknaden i 
denna studie, strategiskt planerar för den framtida kompetensen.  
 
Resultatet av undersökningen visar att de kompetenser som efterfrå-
gas idag är systemutveckling och programmering. Vad som efterfrå-
gas i framtiden är svårt att över huvudtaget uttala sig om då det rör 
sig om ett område där kontinuerliga förändringar ständigt råder. Det 
företag och organisationer idag säger kan vara något helt annat i 
morgon. En slutsats av analysarbetet är att företag och organisationer 
strategiskt planerar för den framtida kompetensen.  
 
 
 
 
 
 
 

 



Abstract 
A computer and systems sciences graduate is expected to have a 
broad knowledge, and work within many different IS/IT related 
areas in the private- as well as the public sector. What kind of 
competency do companies and organisations expect from a graduate 
in computer and systems sciences today and in the near future? 
 
The research has been done with help of earlier studies, together 
with two types of questionnaires. The purpose of the research is to 
give an insight in today’s competency of a graduate as well as 
investigate how companies and organisations look at future 
knowledge of somebody with a degree in computer and systems 
sciences. The aim of the essay is also to find out if companies and 
organisations strategically plan for the expected future competency. 
 
The result of the research shows that the expectations which are in 
demand today are system development and programming. What the 
inquirement will be in the future is difficult to even predict since it is 
within a field where changes continuously occur. What companies 
and organisations search for today can be something completely 
different tomorrow. One conclusion of the analysis is that companies 
and organisations strategically plan for the expected future 
competency.  
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1 Inledning 
IT-branschen är ett dynamiskt område, där den tekniska utvecklingen går fort 
framåt med kontinuerliga förändringar som följd. De personer som ofta verkar 
inom detta område är personer med en systemvetenskaplig bakgrund, det vill säga 
systemvetaren. Arbetsmarknaden för ovannämnda utbildningskategori är omfat-
tande, där de flesta personer hamnar i den privata sektorn, vilket oftast även ses 
som IT-branschen. Undersökningar gjorda inom området visar även på att fler sy-
stemvetare väntas befinna sig inom den offentliga sektorn i framtiden eftersom 
det området idag visar på en fortsatt utveckling med fler inslag av IS/IT1. Enligt 
tidigare gjorda undersökningar från bland annat Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), 
Jusek2, Näringsdepartementet, Statistiska centralbyrån (SCB) och Teknisk Fram-
syn3, visar alla en framtida brist av bland annat kompetens från det systemveten-
skapliga området. Vissa av utredningarna beskriver vidare den kompetens som 
efterfrågas i nuläget och vilka kompetenser som arbetsmarknaden i framtiden kan 
tänkas efterfråga hos en systemvetare.  
  
I detta kapitel beskriver vi vårt problemområde samt syfte och mål med arbetet. 
Därefter visas den forskningsfråga vilket vi huvudsakligen avser att undersöka 
och de avgränsningar arbetet utgått ifrån. Sist i kapitlet redogör vi för vissa av de 
begrepp som är centrala i uppsatsen.  

1.1 Bakgrund 
Under slutet av 1990 talet var det en stor tillväxt inom IT-branschen. En konse-
kvens av denna tillväxt blev en stor brist på personer med utbildning inom IT-
området. Av de systemvetare som påbörjat sin utbildning 1987/88 har 45 procent 
tagit sin examen elva år senare. [23] Som vi tolkar det skulle det kunna bero på att 
många systemvetare fick arbete innan studierna var avklarade. Varningar kom 
från bland annat AMS och SCB att denna brist skulle förvärras under de kom-
mande åren. I och med detta skedde en markant ökning av antalet utbildningsplat-
ser inom IT-relaterade utbildningar. [23] Dessa utbildningsplatser är i dagsläget 
svåra att fylla på grund av den nedgående trenden inom IT-branschen [23].  
 
Ett exempel på områden som ökade kraftigt under 1990-talet var Internetbran-
schen. Denna fick sitt ordentliga genombrott och uppsving i slutet av 90-talet, 
närmare bestämt 1999. Under denna period rådde i det närmsta hysteri bland de 
företag som ville hänga på Internetvågen och sälla sig bland de andra så kallade 
                                                 
1 Se kap 1 avsnitt 1.5 begreppsförklaring. 
2 Jusek ingår i SACO (Sveriges akademikers centralorganisation) och är ett fackligt förbund för 
bland annat systemvetare. 
3 Teknisk Framsyn är ett nationellt projekt där forskare, företagare och andra experter under 1999 
arbetat i åtta paneler. Projektet Teknisk Framsyn vill med hjälp av de olika panelerna visa på olika 
och lämpliga inriktningar för utbildning, forskning och utveckling för framtidens Sverige. 
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entreprenörerna, de nytänkande och ”coola”. Internetföretag som Netscape och 
Amazon.com blev de amerikanska förebilderna där Sverige ansågs under denna 
tid vara en av de mest spännande marknaderna efter USA. [8] och [9] 
 
Internetföretag värderades som väletablerade storföretag, de kunde snabbt expan-
dera utan att affärsidén var klar eller att någon lönsamhet uppnåtts. Ett sådant 
”drömföretag” var Boo.com, innan de ens hade sålt en enda produkt lyckades de 
få ihop till både startkapital och utvecklingskostnader. Citatet nedan visar och 
symboliserar Internetvågens uppsving. [31] 
 

”Det verkade som alla kunde bli miljonärer genom att bara trycka 
på musen.” [31]  

 
Internethysterin i Europa varade inte särskilt länge, närmare bestämt knappt ett år 
mellan september 1999 och maj 2000. Slutet för Internetboomen inträffade mars 
år 2000. Internetföretaget Boo.com´s fall orsakade snabba nedvärderingar av alla 
de andra Internetföretagen runt om i världen [9]. 
 
Då vi påbörjade vår utbildning, september 2000, hade informationen om Internet-
boomens stora nedgång och slut inte nått Sverige och Europa ännu, utan det skulle 
dröja länge innan man insåg vad som hänt. Mycket av detta berodde på att medi-
erna fullständigt misslyckats med att framföra budskapet om den stora nedgången, 
utan skrev fortfarande positivt och hyllande om IT-branschen [9]. Som vi uppfat-
tat det har systemvetarens möjlighet till att få arbete inom IT-området minskat 
drastiskt efter IT-kraschen. Detta trots påståenden om att arbetsmarknaden fortfa-
rande ses relativt omfattande för en systemvetare, där även en systemvetarutbild-
ning anses ge en bred kompetens. 
 
Vad innebär systemvetarbegreppet för en kommande yrkesroll? Det är ett ständigt 
och återkommande dilemma oss studenter emellan. Vi har även förstått att sy-
stemvetarbegreppet uppfattas olika ute på arbetsmarknaden. Detta leder till att det 
känns svårt att på ett enkelt sätt definiera vilken typ av kompetens som en sy-
stemvetare kan erbjuda företag och organisationer vid avklarad utbildning. För att 
inbringa mer klarhet kring systemvetarbegreppet har vi valt att visa en definition 
hämtat från Luleå Tekniska Universitet, avdelningen för systemvetenskap:  
 

”Systemvetaren är databranschens arkitekter. De arbetar ofta i pro-
jektgrupper med att kartlägga, planera, konstruera och färdigställa 
informationssystem. Systemvetenskap handlar om att identifiera pro-
blem samt designa och konstruera lösningar som är lätta att använ-
da.” [35] 

 
Eftersom systemvetaren verkar inom ett stort område med varierande arbetsupp-
gifter är datavärldens arkitekter på så vis ett passande begrepp. Som vi läst och 
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förstått ger en systemvetareexamen en bred kompetens. Eftersom systemvetarpro-
grammet finns på flera olika Högskolor och Universitet i Sverige, finns även 
många definitioner på vad en systemvetare är. Vi visar ytterligare en definition på 
systemvetarbegreppet, tagen från Linköpings Universitet. Detta för att visa på be-
greppets definitionsvariation. 

 
”En systemvetare är både intresserad av verksamhetsfrågor och tek-
niska frågor. En systemvetares kompetens är bred till sin karaktär 
och en systemvetare kan diskutera och driva IT-utveckling såväl till-
sammans med verksamhetsföreträdare som med teknikexperter. En 
systemutvecklare arbetar huvudsakligen med analyser av verksam-
heter och att föreslå förändringsbehov, design av IT-system och ut-
värdering av IT-system.” [34] 

 
Enligt ovanstående beskrivningar tolkar även vi att systemvetarutbildningen är 
väldigt bred och som färdig systemvetare tycks man verka inom vitt skilda IS/IT-
relaterade områden. 
 
Vad är det då för typ av kompetens som företag och organisationer egentligen 
förväntar sig hos en systemvetare? Finns det någon kompetens som arbetsmark-
naden föredrar framför annan kompetens, det vill säga om det är någon kompe-
tens som anses mer eller mindre viktig? Det är en av de funderingar vi avser att få 
svar på i denna undersökning.  
 
Dessa funderingar leder oss vidare till frågan, vilken kompetens arbetsmarknaden 
idag efterfrågar hos en systemvetare? Eftersom den arbetsmiljö systemvetaren 
verkar i är föränderlig och dynamisk ville vi även ta reda på om företag och orga-
nisationer i ett framtida perspektiv efterfrågar en helt eller delvis annan kompe-
tens för denna grupp av personer. Den frågeställningen leder oss vidare till fun-
deringen om företag och organisationer strategiskt planerar kring vad en tänkt 
personalstyrka i framtiden ska ha för sorts kunskaper, erfarenheter och personliga 
egenskaper, med andra ord vilken typ av kompetens tror sig företag och organisa-
tioner efterfråga hos en person med systemvetenskaplig utbildning i framtiden? 

1.2 Syfte/mål 
Målsättningen med uppsatsen är att utforska vilken eller vilka typer av kompeten-
ser som inom ramen av ett femårsperspektiv kan tänkas efterfrågas hos en sy-
stemvetare samt även ge en inblick i vilka typer av kompetenser som företag och 
organisationer idag efterfrågar hos en systemvetare. Vi vill även göra en jämförel-
se mellan den privata- och den offentliga sektorn för att se om skillnader förelig-
ger mellan de båda sektorerna samt även undersöka om den privata- och den of-
fentliga sektorn strategiskt planerar för den framtida kompetensen. 
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1.3 Forskningsfråga 
Vilken/vilka typer av kompetenser ser arbetsmarknaden behov av, inom den 
närmsta framtiden, sett till ett femårsperspektiv, för personer med systemveten-
skaplig utbildning? 

1.4 Avgränsningar 
I vår undersökning avgränsar vi arbetsmarknaden till den privata sektorn och den 
offentliga sektorn i Sverige. Vidare avgränsas undersökningen att gälla de behov 
av kompetenser som arbetsmarknaden idag och i framtiden efterfrågar hos en sy-
stemvetare.  

1.5 Begreppsförklaringar 
I undersökningen använder vi vissa centrala begrepp återkommande och har där-
för valt att presentera dessa mer ingående. Detta för att läsaren lättare ska förstå 
vad som menas med respektive begrepp. 
 
Kompetens: Begreppet kompetens kan förklaras på olika sätt där det i denna rap-
port förklaras som en kombination av erfarenheter, kunskaper, färdigheter och 
personliga egenskaper för personer med utbildning inom det systemvetenskapliga 
området. Med kompetensbegreppet menas alltså den typ av kompetens som ar-
betsmarknaden efterfrågar. I rapporten och enkäterna, bilaga 1 och 2, används 
även begreppen kriterium och kompetenskriterium vilket syftar till olika typer av 
kompetenser. 
 
Arbetsmarknaden: Med arbetsmarknaden menar vi den privata sektorn och den 
offentliga sektorn i Sverige. 
 
Privata sektorn: En sektor där bland annat renodlade verksamheter inom IS/IT 
bedrivs, exempelvis IT/mobilteknik och datakonsult/kompetensföretag, som även 
kan gå under benämningen IT-branschen, men även andra mindre renodlade 
IS/IT-verksamheter, exempelvis industriföretag där inslag av IS/IT finns. 
 
Offentliga sektorn: Landstings-, kommunal-, och statlig verksamhet där inslag 
av IS/IT förekommer i allt större utsträckning. 
 
IS/IT– relaterade områden: Områden som en systemvetare ofta verkar i. Det är 
ett område som omfattar stora delar av den svenska arbetsmarknaden, såväl den 
privata som den offentliga sektorn.  
 
IS: En definition på IS är: ”Ett informationssystem är ett system för insamling, 
bearbetning, lagring, överföring och presentation av information.” [1:15] 
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IT: IT står för informationsteknologi, vilket inte kan förklaras enkelt, begreppet 
används ofta vid användandet av datorer och Internet för informationshantering. 
Det finns ingen entydig definition eller förklaring på begreppet IT, utan det finns 
däremot många. IT avser ett stort område som rör det mesta, en enkel förklaring 
är att dagens moderna datoranvändning skulle kunna kallas för IT. [38] och [32] 
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2 Metod och genomförande 
I det här kapitlet beskrivs vad som har gjorts och hur tillvägagångssättet för utfö-
randet av undersökningen har gått till. Detta görs för att läsaren ska kunna göra en 
bedömning om forskningens kvalitet samt resultatens eller slutsatsernas trovär-
dighet [5]. Avsnittet redogör och förklarar även den forskningsstrategi (fallstudi-
en) som tillämpats i undersökningen. 

2.1 Egen undersökningsmodell 
Undersökningen bestod i att ge en inblick i dagens kompetensbehov för en sy-
stemvetare samt utforska framtida kompetensbehov för personer med systemve-
tenskaplig utbildning. Den forskningsstrategi vi valt att använda oss av är fallstu-
dien. Den har vi valt för att den anses lämplig vid användandet av flera olika 
forskningsmetoder i en undersökning [5]. De forskningsmetoder vi valt att använ-
da i datainsamlingen bestod av tidigare gjorda utredningar samt två typer av enkä-
ter. Enkäterna har vi valt att kalla för den första enkätstudien, en mindre typ av 
enkät, respektive den andra enkätstudien, en mer traditionell typ av enkät, vilket 
även går under benämningen webbenkäten i vår undersökning. Figuren nedan vi-
sar hur vi gått tillväga och genomfört vårt arbete för att komma fram till resultat 
respektive slutsats. 
 

 
 

Figur 2.1  Modell över tillvägagångssättet vid vår undersökning, egen bild. 

Undersökningen 

Resultat, Analys och Slutsatser om 
 nutida och framtida kompetensbehov 

hos en systemvetare 

 

Dagens  Framtidens  
kompetensbehov kompetensbehov 

Tidigare undersökningar Första enkätstudien 
om framtid mindre enkät 

Andra enkätstudien Tidigare  
undersökningar webbenkäten 

om nutid 

Teori 

Empiri 



 Metod och genomförande  
 
 

12 

2.1.1 Modellbeskrivning 
Vi har i detta avsnitt valt att förtydliga figur 2.1 för att läsaren lättare ska förstå 
hur vi valt att genomföra undersökningen. Tabellen nedan redogör i punktform för 
de olika momenten som ingått i undersökningen.  
 
Syftet i undersökningen fokuserar på att undersöka framtidens kompetensbehov, 
se figur 2.1 de fetstilta pilarna, som arbetsmarknaden efterfrågar hos personer 
med systemvetenskaplig utbildning. Vidare syftar undersökningen på att ge en 
inblick i hur dagens kompetensbehov ser ut för personer med denna utbildnings-
typ.  
 
Tabell 1 Egen undersökningsmodell beskriven i punktform 
  
 Dagens  

kompetensbehov 
Framtidens  
kompetensbehov 

 
Datainsamling 

 
 Tidigare gjorda under-

sökningar inom sy-
stemvetarens område 

 
 

 
 Första enkätstudien – tre företag 
 Andra enkätstudien – 

webbenkäten 
 Tidigare gjorda undersökningar 

inom systemvetarens område 
 
Resultat 
Analys & 
Slutsatser 
- kompetens 
 
 
 
 
 
 

 
 Dagens kompetens/er 

vilka arbetsmarknaden 
idag efterfrågar hos en 
systemvetare (ej ana-
lys) 
 
 

 
 
 

 
 Framtidens kompetens/er vilka 

arbetsmarknaden förväntas efter-
fråga hos en systemvetare  
 
Första enkätstudiens andra fråga 
presenteras. Webbenkäten bred-
das med tidigare gjorda under-
sökningar och kopplas till fun-
nen teori. 

 
Resultat 
Analys & 
Slutsatser 
- strategisk 
planering 

 
 

 
 Strategiska planering av 

framtida kompetenser  
 
Första enkätstudiens tredje fråga 
tillsammans med fråga nummer 
8 i webbenkäten presenteras. 
Kopplas sedan till den teoretiska 
referensramen 
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2.2 Tillvägagångssätt 
Vi förberedde datainsamlingen genom att först läsa det vi kunde finna inom äm-
nesområdet. Detta gjorde vi för att på så vis få en större teoretisk bild över hur 
undersökningsfältet såg ut. Under arbetets gång funderade och förutspådde vi i 
förväg vad som eventuellt kunde ske i ett senare skede, vilket även Yin [15] påta-
lar med uttrycket av att, tänka efter före, och som ska genomsyra hela undersök-
ningsprocessens gång. Vidare förberedde vi oss genom en så kallad ”mini pilot-
studie” där vi lät studenter och andra personer besvara frågorna i enkäterna. Den-
na mindre pilotstudie gjordes i syfte att förbättra och säkerställa reliabiliteten av 
enkäterna.  

2.2.1 Datainsamling 
Väl vid själva datainsamlingen bör och kan man enligt Yin [15] gärna samla in 
olika typer av data, där exempel som dokument, arkivmaterial, intervjuer, obser-
vationer och enkäter alla är olika metoder för datainsamling. I vår undersökning 
använde vi två typer av enkäter (kvantitativ del av undersökningen) och tidigare 
gjorda undersökningar, vilket vi även ibland benämner som utredningar i denna 
uppsats. Enkätstudierna innefattade två nivåer, med det avses rekryterare- och 
ledningsnivå. De olika metoderna för datainsamling kan ge olika svar där samtliga 
även ska vara med i det resultat som senare presenteras [15].  
 
Datainsamlingen för dagens kompetensbehov genomfördes med hjälp av tidigare 
gjorda utredningar inom vårt ämnesområde. Datainsamlingen för de framtida 
kompetensbehoven för en systemvetare genomfördes med hjälp av den första en-
kätstudiens andra och tredje fråga, bilaga 1, webbenkäten, bilaga 2, samt tidigare 
gjorda utredningar inom området. Tidigare gjorda utredningar använder vi oss av 
för att bredda datainsamlingen kring framtida kompetensbehov.  
 
Den första enkätstudien och teori inom området har tillsammans används som un-
derlag för utformandet av webbenkäten. Frågeställningen kring den strategiska 
planeringen av kompetenser har vi med dels för att vi ville se om företag planerar 
för den framtida personalens kompetens och dels då vi läst i litteraturen att det 
anses viktigt att ha en översikt över medarbetares kvalifikationer, eftersom det är 
ett stort och omfattande område [11].  

2.3 Fallstudien som forskningsstrategi 
Denna undersökning baseras på ett abduktivt angreppssätt vid användandet av 
fallstudien som forskningsstrategi. Det finns olika ansatser hur man går till väga 
då man gör en undersökning, exempel på dessa är induktion, deduktion och ab-
duktion. Induktion innebär att forskaren först går ut i verkligheten (empirin) och 
samlar in data, för att sedan studera vad som sägs i teorin och på det viset se om 
observationen stämmer överens med teorin eller inte. Den deduktiva ansatsen in-
nebär att forskaren utgår från en teori för att sedan gå ut i empirin för att se om det 
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är så i verkligheten eller inte. [15] I denna undersökning har den abduktiva ansat-
sen använts. Den ligger någonstans mitt emellan induktion och deduktion och 
fungerar på ett sådant sätt att den empiriska undersökningen blandas med den teo-
retiska undersökningen (teori - empiri- teori - empiri) [15]. Denna ansats passar 
bra tillsammans med fallstudier [15]. 
 
En av fallstudiens starka sidor är att den inbjuder och uppmuntrar forskaren till att 
använda sig av en rad olika källor i forskningen, flera olika typer av data och en 
rad olika typer av forskningsmetoder i undersökningen [5]. Även Yin [15] före-
språkar att en undersökning bör innefatta ”många av allt”, det vill säga att triangu-
lering tillämpas. Med triangulering menas bland annat att data hämtas från olika 
källor och/eller nivåer för att undersöka samma fenomen (datatriangulering), un-
dersökningen kan genomföras av fler personer än en, det är även vanligt att un-
dersökningen relaterar data till några tänkbara teorier (teoretisk triangulering) och 
metodologisk triangulering där datainsamlingen görs med hjälp av flera metoder 
exempelvis intervjuer, enkäter och observationer. [15] 

2.4 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är två mycket viktiga aspekter då en undersökning utförs. 
Validitet handlar om kvalitet, trovärdighet och säkerhet i undersökningen. Gör 
man det som ska göras, mäts det som verkligen ska mätas? Reliabilitet kan jämfö-
ras med graden av noggrannhet i mätinstrumentet. [15] Exempel på låg grad av 
reliabilitet kan vara om det i en enkät används negationer, ordvändningar eller 
krångliga ord i en eller flera frågor. Det är då stor sannolikhet att de som ska svara 
på frågan missuppfattar den och inte svarar på ett sådant sätt som var tanken med 
frågan. En strävan efter hög validitet och reliabilitet är att föredra i en undersök-
ning. [13] 
 
Enligt Yin [15] ökas validiteten i en undersökning genom triangulering vilket är 
något som forskaren bör använda sig av vid fallstudier [15]. Även Denscombe [5] 
nämner att validiteten i data kan öka då saker ses ur olika perspektiv. Vidare anser 
Denscombe [5] att varje metod eller källa kan ge saken en särskild vinkling, ett 
särskilt perspektiv och dessa kan forskaren använda som ett instrument för att ex-
empelvis ställa dem mot varandra och jämföra. Olika typer av data kring samma 
ämnesområde gör det även möjligt för forskaren att förstå ämnet på ett bredare 
och fullständigare sätt än om endast en metod tillämpats vid datainsamlingen [5].  

2.5 Kvalitativ/kvantitativ undersökning 
En undersökning kan vara kvalitativ och/eller kvantitativ. En kvantitativ metod 
kan exempelvis vara då forskaren använder sig av enkäter i sin undersökning. En-
kätsvaren går att mäta och analyser sker ofta med hjälp av datorprogram (statistis-
ka metoder), det vill säga siffror är inblandade. Om forskaren däremot gör inter-
vjuer eller observationer pratar man om en kvalitativ undersökning. I det fallet 
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handlar det mer om ord än om siffror. Denna typ av undersökning (kvalitativ) 
bygger ofta på det deduktiva arbetssättet. [15] och [13] 
 
Det som är avgörande för vilken typ av metod undersökningen ska baseras på, det 
vill säga en kvalitativ- och/eller kvantitativ undersökningsmetod, beror helt på 
syftet med själva undersökningen. Kvantitativa studier kan ses som ”finare” i vis-
sa sammanhang, där kvalitativa studier mer ses som lämpade åt förstudier till den 
”riktiga” studien, det vill säga den kvantitativa. Den uppfattningen återfinns i 
många läroböcker och visar sig fortfarande vanlig, men uppfattningen till trots är 
att den inte för den skull är mer riktig eller rätt uppfattad. Båda metoderna (kvali-
tativa och kvantitativa studier) ska däremot ses likvärdiga och kan ofta användas i 
en kombination med varandra. [13] 

2.5.1 Fallstudiens kvantitativa undersökning 
Vår undersökning baseras mestadels av en kvantitativ studie med det menat två 
enkätundersökningar. Valet av denna undersökningsmetod baserades på att vi vil-
le nå ut till en större population på vitt skilda ställen runt om i Sverige och där 
upptäcka extremer, det vill säga upptäcka eventuella skillnader i resultaten från 
det urval vi från början bestämt, den privata och den offentliga sektorn, se figur 
2.2. 
 

 
Figur 2.2 Översiktlig bild av hur resultatet i en undersökning senare kan presenteras, antingen 
genom att finna mönster (likheter) eller genom att finna extremer (skillnader), egen bild. 

 
Vi ansåg även att en kvantitativ studie passade vår forskningsfråga bättre, än om 
undersökningens tyngdpunkt baserats på en kvalitativ studie. Vidare ansåg vi att 
tiden för att genomföra intervjustudier på ett så stort område som den svenska ar-
betsmarknaden är, inte var tillräcklig om nästintill olämplig för den forsknings-
fråga vi från början ställt.  
 
Fallstudiestrategin möjliggör generaliseringar enligt Yin [15], där sökandet av 
mönster eller det som är lika, det vill säga ”nästan alla” får stå för ett sorts me-
delmått. Yin [15] menar dock att enkäter inte ger statistika generaliseringar [15]. 
Trost [13] påtalar, för att få generaliseringar i statistisk mening behövs ett repre-
sentativt urval för att därigenom kunna representera och uttala sig om den valda 
populationen [13]. 
 
Vår undersökning avser inte statistiska generaliseringar för de resultat vi senare 
presenterar. Med detta menar vi att datainsamlingen inte har varit ett representa-

Mönster 
”medelmått” av ”nästan alla” 

Extremer Extremer 
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tivt urval sett till hela populationen utan mer ett urval av populationen i den me-
ning att vi senare kan visa på eventuella tendenser till skillnader mellan vad som 
framkommit från den privata sektorn respektive den offentliga sektorn. Det var 
vår utgångspunkt innan undersökningen genomfördes.  

2.6 Urval 
Yin [15] menar att urvalet som görs för undersökningen är viktigt med hänsyn till 
hur fallet i studien replikerar studiens syfte och frågeställning. Urvalet bestäms 
utifrån vad som söks, om det är skillnader, vilket Yin [15] nämner vid theoretical 
replication, eller om det är likheter, vilket beskrivs som en literal replication. 
Theoretical replication innebär att olika resultat söks medan en literal replication 
innebär att man söker samma resultat. [15] 
 
Vid urval och population bör man fundera över vilken del av befolkningen som 
studien syftar till och definiera och modifiera den mer konkret. Datainsamlingen 
från alla medlemmar i den population man bestämt sig för, kan många gånger inte 
ske på grund av en allt för dyr och krävande datainsamling, därav är det klokt med 
ett urval av populationen. I statistisk mening behövs då ett representativt urval för 
att kunna representera och uttala sig om den valda populationen. Strategiska ur-
val4, kvoturval5 och bekvämlighetsurval6 hör till de icke-slumpmässiga urvalen. 
Storleken av urvalet ska ha relevans men är samtidigt en omöjlig frågeställning att 
besvara på ett tillfredsställande sätt. Tumregeln säger dock ”att ju större urval des-
to större sannolikhet att det skall vara representativt för populationen”. Det aktuel-
la urvalsfallet bestäms med hjälp av samma typer av överväganden som gjordes 
vid bestämmandet av populationen. Kostnader är ett typiskt sådant övervägande 
som nästan alltid är inblandat [13]. 

2.6.1 Fallstudiens urvalskriterier 
Vår undersökning baserades på en theoretical replication, vilket gäller både för 
den första och andra enkätstudien, där vi sannolikt trodde att resultaten skulle visa 
på olikheter, eftersom vi valt företag och organisationer som verkade inom olika 
sektorer på den svenska arbetsmarknaden. Vår undersökningsmetod baseras på 
strategiska urval, det vill säga inga slumpmässiga urval, utan det är en urvalsme-
tod då man söker variation i de svar man förväntas få från respondenterna7. Ur-
valskriteriet för den första enkätstudien, två företag inom den privata sektorn och 
ett företag inom den offentliga sektorn baserades på att vi, bland annat i Juseks 
arbetsmarknadsundersökning, läst att personer med systemvetenskaplig utbildning 
oftare återfinns inom den privata sektorn jämfört med den offentliga sektorn. Till 
webbenkäten gjordes en liknande fördelning. Urvalet bestämdes vidare till att fö-
                                                 
4 Strategiska urval används då man vill ha variation i de svar man får från respondenterna [13].   
5 Kvoturval är ett urval av t ex människor eller hushåll som är representativt för populationen i  
bestämda avseenden. Representativt urval med avseende på ålder och kön som exempel [13]. 
6 Bekvämlighetsurval kan rakt översättas med ”man tager vad man taga kan” [13].  
7 Respondent - den eller de personer som svarar på enkäten och/eller blir intervjuade 
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retagen/organisationerna skulle ha 20 stycken eller fler anställda, för de båda en-
kätstudierna. Detta urval grundades på att vi trodde det skulle vara större sanno-
likhet att det fanns en ledning inom företaget/organisationen som kunde svara på 
den fråga som handlade om strategisk planering för kompetensen inom företaget, 
än om det var färre anställda. Respektive sektor delades in i olika branscher8, pri-
vata sektorn och förvaltningar9, offentliga sektorn. Vidare valdes kriteriet av två 
nivåer (rekryterare- och ledningsnivå), det vill säga de som skulle svara på de två 
enkätstudierna. Kriterierna vi även ställde var att samtliga verksamheter skulle ha 
eller tänkt skaffa sig kompetenser bestående av personer med systemvetenskaplig 
utbildning.  

2.7 Enkätutformning 
Vid utformandet av en enkät har man många andra människor att förhålla sig till, 
inte endast de som förhoppningsvis ska svara på den, utan förhållanden skapas 
även till bland annat uppdragsgivaren, arbetsplatsen, sig själv, kodare och datain-
läsare, datorprogrammet och datorn med flera. Vid utformandet av enkäten bör 
ansträngningar göras så att det underlättar både för kodaren, den som avses svara, 
och datainläsaren, den som avses läsa in materialet. Använd vanligt språk och inte 
konstiga ord samt var konsekvent i språkbruket är något som Trost [13] föresprå-
kar. Numrering av frågor, stilsorter, text och grafik mm bör även vara konsekven-
ta i formuläret. [13] 
 
Relationen mellan de tillfrågade av enkäten och forskaren själv är av den allra 
största betydelsen. Genom att skicka ett snyggt frågeformulär tillsammans med ett 
missivbrev10, även kallad sändebrev, kan intresse väckas och därigenom öka 
svarsfrekvensen. I detta sammanhang återfinns ett litet problem och det är hur 
påminnelser bör tillämpas. Trost [13] anser dock att man bör använda sig av på-
minnelser för annars kan svarsfrekvensen bli väldigt låg. Påminnelsen bör inte 
komma allt för nära inpå första utskicket, den bör inte heller skickas allt för sent. 
Om påminnelsen skickas allt för sent kan forskaren uppfattas som nonchalant. Det 
är en balansgång med övervägningar som forskaren själv får ta ställning till vad 
som anses bäst. Begreppet ”lagom” brukar vanligtvis vara att föredra om osäker-
het finns. Trost [13] nämner också vikten av att skicka tackkort till dem som varit 
vänliga att svara på enkäten, vilket också handlar om social hövlighet. [13] 

2.7.1 Fallstudiens enkätutformning - webbenkät 
Utformandet av vår webbenkät började med att vi sammanställde de framtida 
kompetenserna vi fick från svaren i den första enkätstudien. Därefter la vi till yt-

                                                 
8 IT- telekommunikation, IT- konsultverksamhet, industri och annan branschtillhörighet. 
9 Stat-, landsting- och kommunal förvaltningsverksamhet. 
10 Missivbrev, benämns även vid missiv - brev av mer eller mindre officiell karaktär, sändebrev, 
cirkulär (skrivelse) som skickas tillsammans med en enkät för att öka intresset bland de som ska 
svara på enkäten [39] och [13].  
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terligare kompetenskriterier som vi fann i vår teoretiska referensram. Vi valde att 
bryta upp kompetenskriterierna i två områden, det vill säga, området kunskap och 
området personliga egenskaper. Motivet till uppdelningen berodde på att vi läst i 
en tidigare undersökning [60] att respondenterna där såg det svårt att rangordna 
mellan personliga egenskaper och kunskapsspecifika uppgifter. Därför trodde vi 
att det skulle bli lättare för respondenterna att besvara och rangordna kompeten-
serna åtskilda. Vi har även uppfattat det så att det är minst lika viktig att anställa 
”rätt” person som att anställa en person med ”rätt kompetens”, vilket också bi-
drog till den typen av uppdelning. Detta är ytterligare ett sätt att öka reliabiliteten 
i enkätundersökningen.  

2.8 Frågeutformning 
Standardiserade datainsamlingar är något kvantitativa studier använder sig i hög 
grad av, med det menas till vilken grad frågorna är lika och situationen är den-
samma för alla tillfrågade, det vill säga ”allt är likadant för alla”. Hög grad av 
standardisering är att föredra vid de allra flesta sorter av enkäter. Begreppet struk-
turering avser två vitt skilda företeelser, där svarsmöjligheterna antingen kan vara 
fasta, vilket även kallas för strukturerade frågor och/eller öppna svarsalternativ, 
det vill säga avsaknad av svarsalternativ även kallad för ostrukturerade frågor. 
[13] 
 
Trost [13] delger synpunkter på vad för typ av frågor som kan användas i en enkät 
och hur olika frågor kan ställas. Det ses som en smaksak hur valen görs, där vissa 
saker kan anses mindre bra av vissa och bra av andra. Trost [13] varnar även för, 
att använda sig av allt för många öppna frågor, det ena skälet är tekniskt och inne-
bär tidsåtgång till att ta hand om svar av denna typ, det andra skälet har att göra 
med den svarandes handstil. Trost [13] rekommenderar dock starkt att man bör ha 
med en öppen fråga i varje enkätformulär, närmare bestämt i anslutning till den 
avslutande delen av enkäten, där den svarande ges möjlighet att ge övriga syn-
punkter på undersökningen och dess frågor. Detta kan många gånger innebära 
värdefull information med synpunkter som kan vara bra att ha med när man ska 
analysera och tolka det insamlade materialet. Det möjliggör även för den svarande 
att avreagera sig om irritation uppstår och/eller endast kommentera efter att den 
svarande tagit sig tid att besvara enkätfrågorna. [13] 

2.8.1 Fallstudiens frågeutformning 
Vi har valt att dela upp webbenkäten i tre delar, detta för att underlätta analysar-
betet. Webbenkätens första del innehåller fakta om företaget, dessa uppgifter 
hjälpte oss att veta vilka enkäter som var användbara för undersökningens syfte. I 
den andra delen rangordnas olika kompetensvariabler från mest viktig till minst 
viktig, för respektive område (kunskapsområde och  personliga egenskaper). På 
detta sätt skulle vi få svar på vilken kunskapskompetens som arbetsmarknaden 
ansåg vara mer viktig än någon annan samt vilken personlig egenskap de i framti-
den anser mer viktig. Motivet till att vi valt de kompetenskriterier som finns med i 
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webbenkäten är i första hand det underlag vi fick från den första enkätstudien. 
Därefter kompletterades dessa med fler kompetenskriterier vilka vi hittat i flera 
tidigare gjorda utredningar. Vi även tagit med kompetenskriterier som vi funnit i 
den teoretiska referensram vi har. Slutligen har vi även lagt till några egna kompe-
tenskriterier under området personliga egenskaper.    
 
Den andra delen i enkäten avslutas med en fråga om ovanstående två kompetens-
områden. Med den frågan försöker vi fånga upp vilket av de två områdena som 
respondenten skulle föredra. Frågan ger respondenten möjlighet till att kryssa i 
båda alternativen, detta för att fånga upp de respondenter som inte kunde priorite-
ra det ena kompetensområdet framför det andra. Vilket även Trost [13] nämner 
med att ibland vill man som konstruktör och som svarande ha flera svarsmöjlig- 
heter för kryss [13].  
 
Den sista och tredje delen i webbenkäten består av två öppna frågor. Den första 
frågan tar upp huruvida företag och organisationer strategiskt planerar för sin 
framtida kompetens, en fråga som även finns med i den första enkätstudien. Tred-
je delen avslutas med att fånga upp om respondenterna har övriga synpunkter eller 
annat att tillägga om undersökningen. Den frågan hade vi med för att responden-
terna skulle ha möjlighet att avreagera sig men även för vår analys och tolkning 
av det insamlade materialet som kan vara nog så betydelsefull.  

2.9 Svarsfrekvens/bortfall 
Med svarsfrekvens avses den andel av det totala antalet utskickade frågeformulär 
som besvarats fullständigt. Utgångspunkten är den att alla inte kommer att besva-
ras. En god forskningsteknik är dock att minimera antalet uteblivna svar. [5] 
 
Rudberg [12] menar att den dystra sanningen är den att bortfall är något som ing-
en större undersökning undgår [12]. Innan man börjar bearbeta materialet bör en 
bortfallsanalys göras såvida inte en hög svarsfrekvens erhållits [13]. Bortfallets 
storlek och betydelsen för undersökningen hänvisas till följande citat hämtat från 
Rudberg [12] och Denscombe [5]:  
 

”Hur stort bortfallet kan vara utan att snedvrida undersökningen är 
omöjligt att säga” [12:136]. 

 
”Det största problemet med låg svarsfrekvens är att forskaren inte 
har någon aning om huruvida de som inte svarade på något sätt 
skilde sig från dem som svarade” [5:29]. 

 
Trost [13] nämner bland annat att tidigare slängdes materialet om bortfallet låg på 
över 15 procent. Om dessa krav skulle finnas än idag skulle stora delar av de en-
kät- och intervjuundersökningar få kasseras. Under senare decennium (70-talet) 
infann sig en helt annan inställning, där svarsfrekvensen på enkätundersökningar 
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ligger på mellan 50 till 75 procent. [13] Denscombe [5] menar däremot att det inte 
finns några fastslagna regler om vad som utgör en acceptabel svarsfrekvens och 
nämner vidare att det inte alls är ovanligt med så låg svarsfrekvens som 15 pro-
cent vid postenkäter. [5] Påpekandet i följande citat nedan av Rudberg [12] visar 
på vad man enligt henne kan och bör göra när det gäller de bortfall som finns i en 
undersökning: 
 

”Det enda man som hederlig forskare kan göra är att sanningsenligt 
redogöra för bortfallets storlek och dess orsaker, i den mån de är 
kända” [12:137]. 

2.9.1 Fallstudiens svarsfrekvens/bortfall 
Under detta avsnitt i metodkapitlet beskrivs vilket bortfallen blev. De som inte 
deltog, det vill säga inte svarade eller på annat sätt inte kunde ingå i undersök-
ningen är det så kallade bortfallet. Analys av bortfallet kan ha betydelse för de 
resultat och slutsatser som senare ska presenteras.  
 
Den första enkätstudien, det vill säga studien som bestod av tre stycken företa-
tag/organisationer, resulterade i ett bortfall. Svar från den offentliga sektorn ute-
blev. I den andra enkätstudien skickade vi ut 191 webbenkäter. Utskicket resulte-
rade i totalt elva felmeddelanden vilka inte räknas till det totala utskicket. Med 
detta räknat skickades totalt 180 webbenkäter till de företag och organisationer 
som valts ut efter de urvalskriterier vi satt upp. Svarsfrekvensen i antal uppgick 
till 85 stycken, varav 40 var användbara till undersökningen. Resterande, det vill 
säga de 45 som inte upptogs i undersökningen fick vi svar att de inte hade eller 
tänkt anställa den typ av kompetens vi frågade efter samt att de inte hade tid eller 
möjlighet för tillfället att svara på enkäten. Bortfallet uppgick till 95 stycken, det 
vill säga där ingen återkoppling överhuvudtaget skett. Svarsfrekvensen uppgick 
till ca 22 procent, det vill säga antalet enkätsvar som ingått i undersökningen. 
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3 Tidigare gjorda undersökningar 
Under denna rubrik redovisas de tidigare undersökningar och rapporter vi funnit 
inom det område som vi avser undersöka. I kapitlet sammanställs dagens kompe-
tens samt framtidens kompetensbehov som arbetsmarknaden idag och i framtiden 
efterfrågar hos en person med systemvetenskaplig utbildning. Kapitlet baseras på 
utredningar gjorda av AMS, SCB, Verket för näringslivsutveckling (NUTEK), 
Näringsdepartementet, Jusek och Teknisk Framsyn.  

3.1 Dagens kompetens för en systemvetare 
I början av avsnittet beskrivs historik och bakgrund till hur det i nuläget ser ut på 
arbetsmarknaden gällande IT-relaterade områden. Vidare sammanfattas nuläget 
för de systemvetare som idag verkar på arbetsmarknaden och inom kort kommer 
att befinna sig där. Avslutningsvis sammanfattas de kompetenser som idag anses 
aktuella för personer med en systemvetenskaplig utbildning. 

3.1.1 Historik och bakgrund 
I SCB:s rapport Trender och Prognoser 2002 beskrivs den senaste utvecklingen 
inom bland annat utbildning och arbetsmarknad. SCB beskriver bland annat i sin 
rapport att IT-branschen är en näringsgren där avsteg gjorts från att grunda anta-
ganden om framtida förändringar på 1990-talets trend. Detta har sina förklaringar 
av de stora förändringarna som skedde under 1990-talet. IT-branschen har utveck-
lats explosionsartat där stordatorer de senaste tio åren ersatts med persondatorer. 
Detta har i sin tur lett till att högre krav ställts på IT-företagen att leverera och ut-
veckla program och maskiner till alla typer av användare. Utvecklingen har lett 
till att IT-företagen behövt rekrytera en helt ny typ av personal. En ny personal 
som har en helt eller delvis annan kompetens än tidigare. Expansionen inom bran-
schen har varit snabb och inneburit att det varit svårt att rekrytera personal med 
relevant kompetens. [37] 
 
Under 1990-talet var programmerare och systemerare en av de vanligaste utbild-
ningsformerna inom IT-branschen, andra var civilingenjör inom elektroteknik 
samt teknisk fysik och data. Mot slutet av 1990-talet minskade  antalet sökande 
till  programmerar- och systemerarutbildning. [37] 

3.1.2 Tillgång/efterfrågan inom IS/IT relaterade områden 
Vid en undersökning som gjorts av Jusek under våren 2002 visar det sig att ar-
betslösheten för nyutexaminerade systemvetare har ökat från 1 procent år 2001 till 
9 procent år 2002. Fler tidsbegränsade anställningar och färre fasta jobb visar 
också på den försämrade arbetsmarknaden, för nyutexaminerade systemvetare. År 
2001 anställdes 77 procent av de nyutexaminerade systemvetarna inom IT-
branschen medan det 2002 anställdes 54 procent. Undersökningen visar även att 
fler systemvetare går till statlig och kommunal verksamhet, jämfört med år 2001. 
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De flesta (åtta av tio) av systemvetarna som får jobb, får dock sitt första jobb 
inom den privata marknaden, men stat och kommun börjar rekrytera allt fler sy-
stemvetare. I större utsträckning än tidigare hamnar även de nyutexaminerade sy-
stemvetarna på IT-avdelningar inom industrin eller på handels- och tjänsteföretag 
[33], vilket även AMS nämner i sin utredning Var finns jobben 2003? I och med 
att fler systemvetare anställs på IT-avdelningar och inom den offentliga sektorn 
tolkar vi det som att arbetsuppgifter och därigenom även en annan typ av kompe-
tens eventuellt kommer att behövas jämfört med vad mer renodlade IS/IT företag 
efterfrågar.  
 
AMS och Näringsdepartementet visar att på sikt kommer behoven av rekrytering 
till IT-branschen öka rejält och då förutspås brist på kompetent arbetskraft inom 
detta område [20] och [23]. Orsak till detta är att förstahandsväljarna till dataut-
bildningar har minskat med 45 procent från 1999-2001. AMS anser det mycket 
alarmerande med tanke på den framtida arbetskraftförsörjningen [20], vilket även 
SCB:s Prognoser och Trender 2002 visar, det vill säga att efterfrågan på personal 
med kortare utbildningsform förväntas minska i samma takt som expansionen på 
IT-marknaden avtar [37]. Efter att ha läst i ovan nämnda utredningar ser vi det 
som att arbetsmarknaden idag och i den närmsta framtiden kommer att efterfråga 
fler personer med kompetenser som innebär en längre utbildningsform. Inom des-
sa ramar faller exempelvis en magisterexamen inom den systemvetenskapliga ut-
bildningen. 
 
Enligt SCB:s Arbetskraftbarometer, minskar idag tillgången på nyutexaminerade 
programmerare/systemerare. Figuren visar även en relativt god tillgång på yrkes-
erfarna inom IS/IT området i dagsläget, figur 3.1.  
 

 

Figur 3.1 Rekryteringsläget för programmerare/systemerare 1993-2002 [36] 

 
Utbyggnaden av bredbandstekniken samt nya system för mobiltelefoni har blivit 
kraftigt försenade, vilket också bidragit till den negativa utvecklingen inom IT-
branschen. E-handel har inte heller blivit det som branschen för några år sedan 
förväntat sig och detta är också en bidragande orsak till den nedgående trenden i 
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Sverige. [20] Rapporten ”Informations- och kommunikationssystem” gjord av 
Teknisk Framsyn menar att den svenska IT- och mobilteknikbranschen är i ett in-
ternationellt perspektiv mycket framstående där ett stort kunnande finns, både hos 
individer och företag. Ett område där stor utvecklingspotential fortfarande före-
ligger. Sammantaget visas en brist på högskoleutbildade inom IT-området, vilka 
behövs för att Sverige även i framtiden ska vara framgångsrika i utvecklingen av 
ny informationsteknik. [40] AMS och Näringsdepartementet menar att trots den 
nedgående trenden inom IT-sektorn är den fortfarande en betydelsefull sektor i 
Sverige [20] och [23]. I dagsläget visar dock statistik att behoven av personal är 
nästintill oförändrad från föregående år. I figur 3.2 redovisas andelen arbetsgivare 
som sökt personal med den aktuella utbildningen, systemerare och programmera-

ning. [36] 

 

re, dit räknat personer med systemvetenskaplig utbild

 
Figur 3.2 Andel arbetsgivare som sökt personal 1993-2002 [36]
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3.1.3 Nutida kompetenser 
Juseks arbetsmarknadsundersökning beskriver de kompetenser som i dagsläget 
efterfrågas mest på arbetsmarknaden. De vanligaste kompetenser som nämns för 
nyutexaminerade systemvetare är: systemutveckling (41%), programmering 
(23%), övrigt inom IT  (14%), datadrift och systemprogrammering (6%), utbild-
ning/kompetensutveckling (3%). [33] SCB:s rapport Arbetskraftbarometern 2002 
visar att den kompetens som i nuläget efterfrågas av arbetsmarknaden hos en per-
son med en examen inom systemvetenskap, vanligtvis är specialistkunskap inom 
data. Efter det följer tekniskt kunnande inom data (datatekniker) och kunskap 
inom dataoperatörsområdet. [36] 

3.2 Framtidens kompetens för en systemvetare 
Avsnittet beskriver tänkta framtida kompetenser, utifrån tidigare nämnda utred-
ningar, för personer som finns och kommer att finnas tillgängliga på en arbets-
marknad inom IS/IT-området. Vi har valt att göra en mindre sammanställning 
över dessa kompetenser i slutet av avsnittet. 
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3.2.1 Framtida kompetenser inom IS/IT-relaterade områden 
Utredningar gjorda av AMS och Näringsdepartementet visar att det väntas brister 
på kompetent arbetskraft inom IS/IT-området. Utredningarna visar vidare att be-
hov av att rekrytera till IT-branschen väntas öka rejält i framtiden. [20] och [23] 
Enligt en artikel i Computer Sweden 9 april, 2003, uppmanar företrädare från IT-
branschen ungdomar att söka en IT-utbildning. IT-branschen kommer att vända 
och när den vänder tror de att bristen på IT-kompetens åter igen är ett faktum. Om 
det vänder om ett år eller om fem år verkar vara svårt att sia om men entydigt är 
att det kommer att vända och då finns rädslan om brist på kompetent personal. 
[50] Nedan följer en sammanställning från det som nämnts i artikeln.  
 
I framtiden förutspås IT-kompetenser inom programmering och systemdesign vil-
ka ses som attraktiva kunskapsområden enligt Tord Strannefors, prognoschef 
AMS. Maria Sundling, IT-ombudsman på Jusek påpekar vikten av systemunder-
håll och systemutveckling då IT alltmer blir en del av alla verksamheter. En bred 
högskoleutbildning är att föredra där systemvetare och civilingenjörer ses som 
mest intressanta vid rekrytering. Detta för att yrkeskarriären inom IT-branschen är 
föränderlig och med det menas att arbetsuppgifterna ändras många gånger, vilket 
Ann Elmeland Ygge, personalchef på Volvo IT, påstår. Även Pär-Anders Pehrs-
son ansvarig för ledarskaps- och kompetensutvecklingsfrågor i Erikssonkoncer-
nen, säger i artikeln, att systemvetare och ingenjörer är mest intressanta vid rekry-
tering framöver. [50] AMS visar i sin utredning att efterfrågan på personer som 
kombinerar datakunskaperna med något annat ämne, till exempel företagsekono-
mi, marknadsföring, teknik eller juridik, ökar nu och även i framtiden. [30]  
 
Den person som väljer ett datayrke måste vara beredd på att både yrkesinnehållet 
och kraven på kompetens ständigt förändras. Kontinuerlig vidareutbildning blir 
allt viktigare, på grund av den snabba utvecklingen inom branschen. [30] Efter-
som branschen är dynamisk och föränderlig vilket påtalats av olika utredningar 
bör personer som ska verka i den ha kompetenser som förmågan och viljan av att 
hela tiden lära sig nya saker, vara flexibel i en föränderlig miljö som vi tolkar det. 
Näringsdepartementet beskriver bland annat i sin kompetensparadox att kompe-
tenser inom IS/IT-området som anses viktiga i framtiden bland annat är nyfiken-
het, kreativitet och kommunikationsförmåga. [22] Kompetens och utbildning är 
något som värderas allt högre i det nya framväxande samhället [40]. 
 

”Människor blir mer beroende av den egna kompetensen än av företagets 
framgångar.” [40:28] 
 

Utvecklingen sker mot att allt fler har kunskapsintensiva arbetsuppgifter och med 
detta finns behov av ständigt och omedelbart lärande, vilket är ett annat område 
som Teknisk Framsyn beskriver i sin rapport. Allt större krav ställs på individen 
själv och för att individen ska kunna lösa problem och fatta beslut behöver indivi-
den ständigt förnya och utöka sin kunskap och kompetens. [40] 
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”Större organisationer och möjligtvis individer kommer att efterfrå-
ga tjänster som går ut på att kartlägga kompetensbehovet och få re-
kommendation om lämplig utbildning även om de sedan köper ut-
bildningen från någon annan.” [40:29] 

 
I arbetslivet premieras utbildning och kompetens allt mer. Individens kompetens 
är för många företag den viktigaste resursen. [40] 
 
Teknisk Framsyn förutspår en tydlig trend där olika media allt mer närmar sig 
varandra. Samverkan mellan dessa erbjuder nya tekniska utmaningar exempelvis 
samverkan mellan data och telefoni och samverkan mellan TV och Internet. [40] 
En ökning vad beträffar integrering och anpassning av system är en trend som 
även AMS ser på en framtida arbetsmarknad. Där kunskaper inom arbetsområdet, 
integrering mellan IT och telekommunikation, nämns som exempel. [30] En an-
nan utredning gjord av regeringskansliet menar att den framtida utvecklingen 
inom IT-sektorn är till stor del beroende på hur marknaden för telekommunika-
tionstjänster utvecklas. Framtidsutsikterna är mycket osäkra då den branschen 
idag har stora lönsamhetsproblem. [23]  
 
Mjukvaran förutspås ta över allt fler funktioner från hårdvaran då allt fler funktio-
ner flyttas från hårdvaran till mjukvara, där mjukvara är ett område med stor dy-
namik och stor utvecklingspotential. Gränssnittsområdet ses som relativt outveck-
lat där behov av effektivare gränssnitt finns som underlättar användningen och 
interaktiviteten. Gränssnitt behöver vidare kunna anpassas till omgivningen, där 
utvecklingen av skärmar ses som mycket intressant framöver. Centrala tillämp-
ningsområden som i framtiden kommer ha stora behov av mjukvaruverktyg är 
exempelvis verktyg för animering, databashantering och kryptering. Verktyg för 
utveckling av programvara för kommunikation är ett annat viktigt område. Gräns-
snittet människa-dator och dess utveckling av mjukvaruverktyg kommer att bli 
centrala. [40] Även AMS ser skapande av nya gränssnitt (främst mot användare) 
som ett kunskapsområde som det behöver rekryteras folk till i framtiden. [30] 
 
Den globala ekonomin gör att tjänster får en allt större betydelse och Teknisk 
Framsyn förutspår att framtidens tjänster är elektroniska. Elektroniska tjänster fö-
rekommer inom ett stort antal sektorer, exempelvis inom utbildning, offentlig ser-
vice, underhållning, IT och telefoni, handel, finansiella tjänster och vård. För att 
elektroniska tjänster verkligen ska få fart är det nödvändigt med bättre betalnings-
system än vad som i dagsläget finns. [40] AMS nämner e-handelslösningar (före-
tag till företag) som ett viktigt framtida område. [30] Internet innebär större risk 
för ryktesspridning inom kortare tidsrymder och trenden av rekommendations-
tjänster fortsätter på så vis att öka i betydelse. [40] 
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Forskningsbetonat område är fortfarande intelligenta11 och adaptiva12 system. I ett 
längre perspektiv kommer intelligenta och adaptiva system bli alltmer avancerade 
och få stor betydelse för TV. Detta är ett stort område för innovationer där det ges 
stora möjligheter till utveckling och försäljning av teknik och mjukvara. Om den-
na typ av teknik slår igenom stort kan det innebära en fullständig omstrukturering 
av hela branschen. IT-området ger möjlighet till helt nya tillämpningar som ex-
empelvis biologsikt relaterad verksamhet, det vill säga biologisk kunskap ger po-
tential till nya tillämpningar för IT-området. [40] 
 

”Föreningen av biologi och informationsteknik kan leda till tekniska 
genombrott och helt nya lösningar på tekniska problem.” [40:35] 

 
IT visar sig även vara ett viktigt verktyg inom läkemedelsforskningen där exem-
pelvis ”Intelligenta badrummet” är ett forskningsområde som pågår för att förbätt-
ra vården, och ge möjlighet till vård och hälsokontroller i hemmen. Avslutnings-
vis under detta område visar på att helt nya kombinationer av kunskap kan skapas. 
Dagens samhälle är påtagligt mer sårbart på ett annat sätt än tidigare vilket med-
för ett ökat behov av säkerhet- och integritetsfrågor. Utmaningen här är att lyckas 
kombinera tekniklösningar för integritet med en fortsatt positiv utveckling inom 
IT, det vill säga utan att hämma vidare teknikutveckling. Teknisk Framsyn ser 
även ett växande behov av samarbete mellan privat och offentlig sektor. Detta för 
att kunna stå emot hot och attacker och tillsammans bygga upp kompetensen för 
en effektivare infrastruktur. [40] 
 
Enligt AMS utredning är produktutveckling av program och tjänster (exempelvis 
Internet och mobiltelefonitjänster med ny trådlös teknik) ett arbetsområde där re-
krytering av kompetens kommer att behövas. [30] En mycket stark trend i framti-
den är trådlöshet, enligt Teknisk Framsyn [40]. AMS nämner vidare andra områ-
den för den framtida arbetsmarknaden där rekrytering av kompetens behövs, lo-
gistiska lösningar, nya system/applikationer, underhåll och utveckling av utrust-
ning och nät samt projektledning. [30] 
 
Teknisk Framsyn nämner vidare vikten av att Sverige måste behålla, ta vara på 
välutbildade personer samt attrahera kompetens från andra länder till IT-området. 
I framtiden ses behov av expertkunskap för olika områden och därmed multidi-
sciplinära systemerare och programmerare eftersom ökade krav ställs på utveck-
landet av effektivare och mer användbara verktyg. [40]  

                                                 
11 Intelligenta system – system som innehar kunskap, råd och regler, vilka är definierade av en 
expert inom ett speciellt område, för att kunna hjälpa till att analysera och lösa komplicerade pro-
blem på ett snabbare och bättre sätt (fritt översatt). [4]  
12 Adaptiva system – system med förmåga att förändra respons och processer i enlighet med situa-
tionen (fritt översatt). [4] 
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4 Teoretisk referensram 
I den teoretiska bakgrunden eller referensramen vill vi med hjälp av teorin visa på 
vikten av att strategiskt planera för den framtida kompetensen inom företag och 
organisationer, vilka blir mer och mer komplexa på grund av den snabba tekniska 
utvecklingen. Motivet för strategiskt tänkande och betydelsen av strategi i före-
tag/organisationer syftar till om företag/organisationer strategiskt planerar för 
kompetensbehov i framtiden. Vi vill på detta vis ge läsaren en överblick om stra-
tegibegreppet samt belysa kompetensbegreppets betydelse i företags- och organi-
sationssammanhang. 

4.1 Strategisk planering för framtida kompetenser 
Eftersom vår undersökning huvudsakligen syftar till att ta reda på vilken eller vil-
ka kompetenser arbetsmarknaden kan tänkas efterfråga hos en systemvetare i 
framtiden vill vi med hjälp av teorin visa på den strategiska planeringens betydel-
se för företag och organisationer. Vad vi läst och förstått brukar man i sådana 
sammanhang prata om framtidsperspektiv av en ungefärlig tidsram på fem år och 
framåt. Strategibegreppet sätts även i sammanhanget av planeringen av företag 
och organisationers nuvarande och tänkta kompetenser. 
 
Samhället förändras i allt snabbare takt och ny teknik utvecklas hela tiden. För att 
ha en chans att hävda sig på marknaden såväl nationellt som internationellt är det 
viktigt både för enskilda individer såsom för företag och organisationer att följa 
med i förändringen. Genom att strategisk planera för framtiden och exempelvis 
den tänkta framtida kompetensen underlättar det för företagen att bedriva verk-
samhet i en föränderlig omgivning. [7] Med strategi som begrepp i detta samman-
hang avses först och främst en långsiktig planering, tidsramen kan dock variera 
från företag till företag. Det är med andra ord en långsiktig tankegång som gäller 
vid strategisk planering. Precis som Docherty nämner menar även Roos, von 
Krogh och Roos [11] att ett exempel på strategisk planering är planeringen av fö-
retagets kompetens. Strategi som begrepp är inte helt enkelt att definiera då ingen 
allmänt accepterad definition av strategi finns, utan det är i det närmsta nästintill 
omöjligt att komma fram till någon slutgiltig definition som den stora massan kan 
vara överens om. [11] Roos et al. väljer att presentera professor James B Quinn’s 
definition av strategibegreppet, vilket även vi väljer att göra. Denna kan ses som 
en bra förklaring på begreppet strategi. James B Quinn är en känd författare av 
flera strategiböcker och har formulerat följande definition. [11]  
 

”En strategi är ett mönster eller en plan som integreras i en organi-
sation överordnade mål, politik och händelseförlopp till en helhet. 
En välformulerad strategi hjälper till att styra och fördela ett före-
tags resurser i en unik position som grundas på företagets interna 
kompetens, antagna förändringar i omgivningen och konkurrenter-
nas åtgärder.” [11:18]  
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Begreppet strategi förklaras vidare som de viktigaste mål13, riktlinjer14 och aktivi-
teter15 som samordnas och på så vis är företagets överordnade i verksamheten. 
Finns en välutvecklad strategi kan den fungera som företagets rättesnöre och 
hjälpmedel för hur resurserna16 ska fördelas, hur behoven kan identifieras och hur 
organisationsförändringar kan ske etc. Detta sker högst upp i organisationsnivån 
där ett underlag formas för det som ska genomföras. En verksamhet har oftast fle-
ra strategier vilka bestäms av nivåer och funktioner inom företaget. Mål blandas 
oftast ihop med strategibegreppet och det är inte alltid lätt att skilja dessa två be-
grepp åt. [11]  
 
Att kontinuerligt planera strategiskt för nuläget och framtiden är av särskild stor 
vikt då ständiga förändringar i omvärlden sker. De interna förutsättningarna inom 
organisationen bör matchas med de möjligheter som omvärlden har att erbjuda 
och på så vis komma fram till strategiformuleringar. Eftersom många företag och 
organisationer lever under osäkerhet och särskilt tydligt är denna osäkerhet för 
företag i branscher som telekommunikation, där en mycket snabb teknisk utveck-
ling kontinuerligt sker. Dessa branscher påverkas av de trender som återfinns i 
omvärlden, som exempel kan nämnas att ökande mjukvaruinnehåll i produkterna 
kräver i sin tur mer personal med exempelvis programmeringskunskaper och 
därmed även en effektivare personalhantering. [10] Precis som Docherty [7] näm-
ner att för att kunna hävda sig på marknaden är det viktigt att strategisk planering 
inom ett företag/organisation sker, vilket även Roos et al [11] menar med att kon-
kurrenskraften mot andra företag är det huvudsakliga motivet för strategisk plane-
ring och därav anses det viktigt med en strategisk plan. [7] och [11] 

4.1.1 Strategiska nivåer 
Strategier kan förekomma på olika nivåer i organisationsstrukturen och vara av 
olika typer. Högst upp i organisationsstrukturen finner man företagsstrategier, 
exempel på en sådan överordnad form av strategi är uppköp av ett annat företag. 
Organisationsstrukturens mellannivå behandlar affärsstrategier, introduktion av 
ny typ av produkt eller tjänst är ett exempel på en sådan typ av strategi. Den sista 
och tredje nivån i organisationsstrukturen är funktionsområdet som arbetar med 
                                                 
13 Med mål menas här strategiska mål vilka oftast är långsiktiga (sträcker sig i regel över flera år) och åter-
finns inom områden som bl a personalledning, teknik, inköp och marknadsföring [11]. 
 
14 Med riktlinjer menas här även företagspolicy, d v s klargörande mellan stridigheter av olika mål och sätter 
på så vis upp olika regler för olika nivåer inom organisationen. Som exempel ges, där konflikt föreligger 
mellan två olika mål kan detta regleras med hjälp av riktlinjer [11]. 
 
15 Med aktiviteter menas här något som återfinns i den strategiska processen. Den strategiska processen är en 
rad av handlingar vilka beskriver hur företaget förändras med tiden, där handlingarna oftast består av aktivite-
ter som genomförs parallellt med varandra [11]. 
 
16 Författarna tar upp vikten av en genomgång av företagets resursbas vilket ger ett underlag för värdering 
av de styrkor företaget har i de interna resurserna. Resurserna anges vid fysiska, – mänskliga, – finansiella, – 
immateriella, – och organisatoriska resurser [11]. 
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funktionella strategier, exempelvis när man ska anställa en ny person till organi-
sationen. Strategi rör hela organisationen, i och med det är det viktigt att alla inom 
organisationen aktivt deltar i det arbete som strategi innebär. Eftersom strategi 
och olika typer av strategier kan relateras till de olika nivåerna inom organisatio-
nen och beblandar många personers arbete, anses det många gånger som ett bra 
val att strukturera upp olika typer av strategier på detta vis. [11] 
 
Teorin om de funktionella strategierna handlar om utveckling av unik kompetens, 
exempelvis anställning av ny kompetens, det vill säga ny medarbetare till företa-
get/organisationen. Funktionell strategi är en typ av strategi där beslut fattas på 
den operativa nivån. Den innefattar organisationens funktionella del, funktioner 
som exempelvis ekonomi, marknad, produktion och personal. Dessa bör betraktas 
som strategiskt viktiga av ledningen främst ur konkurrensperspektivet. Strategiar-
bete är en relativ ny företeelse inom organisationens ledning, både i praktiska och 
teoretiska sammanhang. Tidigare låg kraven mer på en intuitiv förmåga hos före-
tagsledarna, det vill säga tidigare fattades beslut mestadels genom att improvisera. 
I takt med att företagen växer, växer även kraven på företagsledarna, och därmed 
krav på hur beslut ska tas. [11] 

4.2 Kompetens inom företag/organisationer 
Vår undersökning behandlar även begreppet kompetens, med bakgrund till detta 
vill vi beskriva vad kompetensens kan ha för betydelse för företag och organisa-
tioner. I avsnittet beskrivs även begreppet kunskap i samband med kompetensbe-
greppet, motivet till det är att vi väljer att inte ändra det som skrivits i teorin till 
vårt eget begrepp utan använder de förklaringar och begrepp som givits oss i den 
teoretiska referensram vi använder. 
 
Kompetens ska inte behandlas eller ses som något som är avskilt från organisatio-
nen. Det ska inte heller jämställas med formell utbildning eller sakkunskap. [7] En 
definition på kompetens kan se ut som nedan: 
  

”Kompetens är en människas förmåga att rationellt lösa uppgifter 
och möta yttre krav i en specifik situation. Kompetens är en kombi-
nation av kunskap, erfarenhet, vilja och motivation.” [7:150] 
 

Det är meningen att kunskap och kompetens ska vara en tillgång för organisatio-
nen och då är det viktigt att organisationen kan ta tillvara på den kompetens som 
individer eller grupper inom organisationen har och höja upp den till organisa-
tionsnivå. Detta sker inte av sig själv, utan det krävs riktlinjer och regler för detta. 
Om organisationen inte har riktlinjer/regler för hur man tar tillvara på denna kun-
skap kan organisationen fortsätta att producera brister, som både ledning och 
medarbetare kan vara medvetna om. [6] 
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Samtliga som ingår i organisationens ledning, högsta ledningen, mellanchefer och 
arbetsledare, har ett gemensamt ansvar att lärandet sprids, tillvaratas och nyttjas 
för organisationens bästa. Högsta ledningen sätter upp spelreglerna medan andra 
tolkar reglerna och spelar efter bästa förmåga. Högsta ledningen bestämmer att 
regler och riktlinjer för lärande ska finnas medan mellanchefer och arbetsledare 
aktivt ska engagera sig i att stödja och stimulera lärandet i organisationen. Det är 
en strategisk utvecklings- och överlevnadsfråga. [6] 
 
Då den tid vi idag lever i kan kallas kunskapssamhälle menar Bengtson [3] att fö-
retag blir allt mer beroende av personalens kunskaper och kompetenser. En av de 
viktigare strategiska konkurrensfaktorerna har på så vis blivit personalutveckling. 
[3] I och med att personalutveckling, enligt Bengtson, har blivit en av de viktigare 
strategiska konkurrensfaktorerna och även Dilschmann [6] nämner att lärande i 
organisationen ska stimuleras, spridas och tillvaratas, tolkar vi att det är viktigt att 
personalen är benägen att lära och ta till sig nya saker samt även kunna sprida 
kunskapen, det vill säga lära andra inom företaget/organisationen. 

4.3 Organisationens mänskliga resurser 
Kunskap blir mer och mer påtagligt viktigt då vi idag lever i ett kunskapssamhäl-
le. Med detta som utgångspunkt vill vi under följande avsnitt belysa personalen 
som en resurs i ett företag/organisations verksamhet. 
 
En av de interna resurserna inom en organisation är de mänskliga resurserna. Det 
är ett stort och omfattande område där det kan vara nyttigt med en översikt över 
medarbetarnas kvalifikationer. Detta innebär även att man tittar på andra förhål-
landen som exempelvis ”förmågan att anpassa sig”, vilken är en viktig mänsklig 
resurs. Andra viktiga aspekter att beakta här är rekrytering, utbildning och utveck-
ling av belöningssystem. [11] 
 
Analys av denna typ av resurs, ger underlag för den strategiska kapaciteten hos 
företaget samt vad de olika typerna av resurser kan bidra med, var och en för sig. 
Det är även nödvändigt att se över resurserna som en helhet så att en balans ska-
pas över samtliga resurser som företaget disponerar över. Analysen över balansen 
över de mänskliga resurserna är en del av det viktiga arbetet. Denna resurstyp bör 
genomgås, vilket innebär att medarbetarnas individuella färdigheter såväl som 
personligheter ses över. Det är dessutom nödvändigt med en viss flexibilitet av 
företagets tillgängliga resurser, vilket beror på osäkerhet i omgivningen och de 
risker företaget är beredda att ta. [11] 
 
Verksamheten som företag/organisationer bedriver grundar sig på en kombination 
av en rad individuella färdigheter, med det menas färdigheter som anställda inom 
organisationen är beskaffade med. Färdigheterna hänger samman genom värde-
kedjan och är ofta viktiga sett till konkurrensfördelen. Denna typ av resurs kallas 
många gånger för icke omsättningsbara resurser. Balansen av mänskliga resurser 
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rör även en annan aspekt, nämligen personlighet. Olika typer av personlighet be-
hövs hos medarbetarna för effektivt arbete, detta särskilt då många företag i dag 
består av ett större eller mindre antal grupper eller avdelningar. Metoder finns i 
olika varianter för att kategorisera olika personlighetstyper. [11] 

4.4 Kompetensöverföring 
Det här avsnittet beskriver problematiken kring kompetensbegreppet och dess be-
tydelse av individers-, kollektivets-, och organisationens lärande. Vad vi läst och 
förstått så ligger problematiken på att överföra individers- och kollektivets- (grup-
pens) kunskaper och kompetenser till organisationsnivån. De teorier vi hittat påta-
lar alla vikten av att överföra all den kunskap som finns samlad i organisationens 
verksamhet upp till organisationsnivå, men hur denna överföring ska ske har vi 
inte funnit någon teori om. Därav misstänker vi att det inte finns någon uttalad 
strategi för hur detta ska genomföras, utan det bör vara upp till varje enskild orga-
nisation att upprätta regler kring detta. Skälet till varför vi valt belysa denna pro-
blematik beror på att, hur mycket företag och organisationer än strategiskt plane-
rar för sin framtida kompetens är det ändå inte säkert att just den kompetens som 
verksamheten efterfrågar, kommer till gagn för organisationen utan stannar hos 
individen själv eller kollektivet. 
 
En av de stora utmaningarna framöver, vilket även är ett område där behoven ökar 
allt mer, är att överföra kunskap mellan företagets olika delar. Detta på grund av 
att den tekniska utvecklingen fortgår i en allt snabbare takt och på så vis kan tek-
nisk kunskap bli ett framtida viktigt område för ett företags verksamhet. En näst-
intill ständig omdefiniering av segment och affärsområden kan uppkomma till 
följd av de förändringar i teknologin och kunskap som sker. [11] Vi ser och tolkar 
det som att överföring av kunskap mellan företagets olika delar kan kopplas sam-
man med begreppet kompetens, eftersom kompetens enligt Docherty [7], bland 
annat är en kombination av erfarenhet, vilja, motivation och kunskap. 
 
Kompetens i ett företag/organisation kan delas upp i olika nivåer, individnivå och 
organisationsnivå. Det är viktigt att skilja på dessa nivåer för det betyder inte att 
summan av alla medarbetares kompetenser, individnivå, är detsamma som företa-
gets/organisationens kompetens, organisationsnivå. [2] Dilschmann [6] nämner 
även hon olika nivåer när hon skriver om lärande, individuellt, kollektivt och or-
ganisatoriskt. Om en person eller grupp lär så ökar de sin kunskap vilket även 
medför att dess kompetens ökar. Det är nödvändigt för en organisation att en indi-
vid lär, men precis som Axelsson nämner så anser även Dilschmann att det dock 
inte är tillräckligt för att kunna tala om ett organisatoriskt lärande. Organisatoriskt 
lärande är viktigt för att en organisation ska kunna utvecklas och förändras i takt 
med tiden. [6] Enligt ovanstående beskrivning menar Axelsson [2] och Dilsch-
mann [6] att ett organisatoriskt lärande inte kommer automatiskt genom att indi-
viderna inom organisationen/företaget lär.  
  



 Teoretisk referensram   
 
 

32 

När det gäller kunskap skiljer det åt från andra typer av resurser på så vis att det 
ofta är svårare att överföra kunskap från en enhet till en annan. Överföringen kan 
te sig lite olika, det kan handla om överföring av kunskap från individnivå till 
gruppnivå och från ett företag till ett annat. För att ett företag ska kunna upprätt-
hålla och förbättra sin konkurrensposition är det nödvändigt att kunskap finns 
inom företaget, för att på så vis använda denna kunskap till att genomföra de stra-
tegier som krävs för sin position på marknaden. Detta motverkas enklast genom 
att ledaren fokuserar på att överföra kunskap internt samt på att inhämta kunskap 
utifrån, från omgivningen. [11] 

4.4.1 Individnivå 
Kunskapen hos medarbetarna inom ett företag/organisation är ett viktigt och av-
görande inslag i dess strävanden att utveckla och behålla en god kompetens. [2] 
Kunskap hos en individ kan vara både medfödd och förvärvad. Den kan förvärvas 
dels genom skolutbildning dels genom utbildning på arbetsplatsen. Dagens ar-
betsmarknad karaktäriseras bland annat av den snabba tekniska utvecklingen. Ef-
tersom utvecklingen sker i så snabb takt ställer det stora krav på individerna inom 
en organisation. Man kan säga att i dagsläget är kunskap och kompetens en färsk-
vara, vilket medför att kontinuerlig kompetensutveckling är en förutsättning för 
att produktiviteten bland arbetstagarna skall bestå och även förbättras. Att låta 
sina anställda kompetensutvecklas är, både för individen själv, för företaget och 
även för samhället i stort, en god investering. [21] 

4.4.2 Kollektivnivå 
Kunskap på ”gruppnivå” som Roos et al [11] nämner, kopplar vi samman med 
”kollektivt lärande” vilket Dilschman [6] benämner det som. Vi har valt att göra 
en beskrivning utifrån Dilschmans begreppsförklaring eftersom vi anser det mer 
passande i arbetets sammanhang.  
 
För att organisationen/företaget ska kunna förändras och utvecklas i takt med för-
ändrade villkor är det nödvändigt med kollektivt lärande. Kollektivt lärande inne-
bär att grupper utvecklar gemensamma kunskaper, förhållningssätt, attityder och 
värderingar. Detta sker exempelvis genom att ett antal medarbetare inom organi-
sationen gemensamt utvecklar ett likartat syn- och förhållningssätt på exempelvis 
ett problem som ska lösas. När detta ”nya” syn-/förhållningssätt sprider sig mellan 
individerna inom gruppen och sedan från gruppen till andra individer och via dem 
till andra grupper, sker ett kollektivt lärande. Att individuellt lärande och kollek-
tivt lärande sker inom organisationen/företaget betyder som sagt inte att det sker 
ett organisatoriskt lärande, vilket krävs för att organisationen/företaget ska kunna 
fortsätta att utvecklas i takt med tiden. [6] 

4.4.3 Organisationsnivå 
En individs lärande behöver nödvändigtvis inte innebära att organisationen lär och 
organisatoriskt lärande behöver nödvändigtvis inte innebära ett lärande för en en-
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skild individ. En förändrad organisatorisk kultur kan exempelvis innebära organi-
satoriskt lärande men det behöver inte ha något samband med individuellt lärande. 
[2] Organisatoriskt lärande kan komma till uttryck då erfarenheter, föreställningar 
och förhållningssätt sprids bland organisationens medlemmar (via individuellt och 
kollektivt lärande) samt via diverse förändringar i företagets verksamhet. Dessa 
förändringar kan exempelvis innebära att det sker en förändring av rutiner och 
utbud inom företaget. Det här är en förklaring på vad organisatoriskt lärande kan 
innebära men detta sker dock inte av sig själv utan det krävs stödjande strukturer 
och system för att individuellt och kollektivt lärande ska komma till nytta för fö-
retaget/organisationen. [6] 

4.5 Analys av framtidens mänskliga resurser 
Av vad vi läst och förstått finns det ett otal olika analysmetoder och tekniker som 
en organisation kan använda sig av vid den strategiska planeringen. I det här av-
snittet beskrivs två metoder eller tekniker för att analysera underlag för företagets 
framtida planering, där de mänskliga resurserna kan ingå som en del i denna ana-
lysplanering. Det två metoderna som beskrivs är SWOT - analys vilket även anses 
vara en mer känd analysmetod samt identifiering av företagets kärnkompetens 
vilken vi uppfattar som en mer enkel och okänd metod i sammanhanget.  

4.5.1 SWOT - analys 
SWOT– analysen är en av de mest kända planeringsteknikerna som företagen kan 
använda för att skapa grund för en mer omfattande och långsiktig analys [14]. Vi-
dare är den användarvänlig och hjälper företaget att klarlägga organisationens 
möjligheter att möta och överleva förändringar. Det krävs dock stor kunskap om 
organisationens resurser och omgivning för att göra en sådan analys, där resultat 
från tidigare genomförda analyser och metoder ges som underlag till SWOT - 
analysen. Sammanfattningsvis genomförs SWOT – analysen genom att ta reda på 
organisationens internt starka och svaga sidor samt organisationens externa hot 
och möjligheter. [11] 
 

”SWOT – analysens syfte är att ange i vilken utsträckning organisa-
tionens aktuella strategi är anpassad till organisationens starka och 
svaga sidor (interna faktorer), och om dessa starka och svaga sidor 
är av sådan art att de kan utnyttjas av företaget för att bemöta de 
utmaningar och förändringar som sker i organisationens omgivning 
(externa faktorer).” [11: 78] 

 
Under den interna analysen beaktar organisationen sina starka och svaga sidor där 
mänskliga resurser ingår som en del i den interna analysen. Denna resurstyp inne-
fattar olika faktorer som samtidigt kan vara en styrka och en svaghet för organisa-
tionen. En styrka om företaget har personal med unik kunskap om exempelvis or-
ganisationens produkter, detta kanske på grund av specialiserad och välutbildad 
personal. Samtidigt kan organisationens kompetens bestående av specialister in-
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nebära en svaghet vid exempelvis introduktion av nya produkter, då detta skulle 
innebära att ny kunskap krävs hos personalen i organisationen, en kunskap som 
företaget inte har. Exempel på faktorer att beakta är: kompetens hos ledningen, de 
anställdas tekniska färdigheter, utbildning, flexibilitet, lönenivå, ansvar/delegering 
av befogenhet och lojalitet. Den externa analysen beaktar organisationens hot och 
möjligheter. Marknadsfaktorer som tillväxttakt, konkurrensfaktorer som intensite-
ten av konkurrens, tekniska faktorer som komplexitet, sociala faktorer som ex-
empelvis arbetsmoral och ekonomiska - och politiska faktorer som tillgång på ar-
betskraft, är alla viktiga att se över för vilka hot respektive möjligheter som ges 
för organisationen. [11] 

4.5.2 Analys av verksamhetens kärnkompetens 
Det finns arbetsuppgifter med varierande grad av komplexitet i alla organisatio-
ner. Med det har även avdelningarna, grupperna och individerna alla olika typer 
av kompetenser, utbildning och/eller praktisk erfarenhet. Organisationens kärn-
kompetens är en kombination av organisationens arbetsuppgifter och individens 
arbetsuppgifter och kompetens. Identifikationen mynnar ut i vad som kan kallas 
företagets kompetensfiguration. Kompetensfigurationen består av organisationens 
kompetensportfölj, där kompetensen står för kopplingen mellan en särskild typ av 
arbetsuppgifter, en särskild typ av kunskap och en särskild typ av resurser. [11] 
 
Kärnkompetens kan ses som ett resultat av en samlad inlärningseffekt inom hela 
organisationen. Den utvecklas genom kommunikation, engagemang och samarbe-
te inom organisationens alla nivåer och funktioner. [11] Kärnkompetensen kan 
även ses som något som uttrycker företagets grundläggande kunnande och erfa-
renhet vilka har ackumulerats (samlats ihop/ökats) och sedimenterats över tiden i 
företaget. Exempelvis så tillverkar Volvo motorfordon. Under senare år har Volvo 
sålt av stora delar av sin verksamhet i syfte att nå en mer renodlad verksamhet, det 
vill säga koncentrera sig på det man kan bäst och med det en fokusering på kärn-
kompetensen. [3] Gary Hamel och C.K Prahalad införde begreppet kärnkompe-
tens år 1990 och följande definition är deras förklaring på vad det innebär [11]. 
 

”En diversifierad organisation är som ett stort träd. Själva stammen 
och de kraftigaste grenarna är företagets kärnprodukter, de smalare 
grenarna är avdelningar, och bladen är slutprodukter. Rötterna som 
tillför näring och stabilitet är kärnkompetensen. Tittar man bara på 
slutprodukterna är det svårt att se konkurrenternas styrka, på sam-
ma sätt som man inte kan se trädets styrka genom att bara titta på 
bladen.” [11: 138] 

 
Företag bör internt bygga på de kärnkompetenser som finns inom organisationen 
för att nå konkurrensfördelar. Det kostar förvisso och med det räcker alltså inte att 
enbart läsa av omgivningen för att nå en effektiv teknisk innovation. Många 
framgångsrika innovationer baseras på unik, varaktig och självförstärkande upp-
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sättning mänskliga och materiella resurser som tillsammans bildar en kärnkompe-
tens vid integrering av olika teknologier. [14] När kärnkompetensen väl identifie-
ras måste företaget se till att kompetensen stärks och utvecklas. Den försvagas om 
den inte används och därför måste den stärkas och försvaras. Den fungerar som 
företagets lim, vilket håller samman organisationen. [11] Exempel på frågor som 
kan hjälpa företaget identifiera sin kompetenskonfiguration, är hämtade direkt ur 
[11:139].   
 

 ”Vilken är den passande balansen mellan individuell och kollektiv kompe-
tens?” 
 

 ”Hur kan ny kompetens utvecklas genom ledning av arbetssystemet?”  
 

 ”Hur kan organisationsstruktur, ledningsprocesser och belöningssystem an-
vändas för att förändra individbaserad kompetens till gruppbaserad kompe-
tens? Hur kan denna kompetens vidareutvecklas till företagskompetens?” 
 

 ”Har företaget utnyttjat all befintlig kunskap i varje enhet med ledning av 
sitt arbetssystem?” 
 

Företag av idag koncentrerar sig mer och mer på den egna kompetensen och de 
egna resurserna till de aktiviteter och områden som verksamheten starkt relaterar 
till företagets kärnkompetens. Kompetenser utöver kärnkompetensen upphandlas 
på en extern marknad och/eller anskaffas via allianser och samarbeten med andra 
företag. Många forskare anser att företagen skulle kunna nå stora och betydande 
fördelar om de skulle koncentrera sin egen verksamhet på kärnaktiviteter och 
samarbete eller upphandling av kompletterande aktiviteter. Professionaliteten 
skulle öka om koncentrationen las till kärnkompetensen vilket även är en nödvän-
dighet då allt mer företag bedriver kunskapsintensiva verksamheter. [3] 

4.6 Personalen – konkurrenskraftigt värdeskapande?  
Avsnittet tar upp personalen som en värdefull resurs för verksamheters konkur-
renskraftiga skapande. Förmodligen är kunskap den värdefullaste av alla resurser i 
dagens kunskapsbaserade ekonomi. Kunskap är svår att kontrollera, svår att köpa 
och sälja och är på så vis viktig. Stor del av kunskapen är tyst till sin natur och är 
inte lätt att fånga i ledningens databaser eller imitera av konkurrenterna. Längre 
ner i hierarkin finns medarbetarna och det är de som har kunskapen, den finns inte 
i ledningsgruppens pärmar. Kunskapen är dynamisk och oförutsägbar, där kun-
skapen ständigt ökar i och med erfarenheter och händelser. Det är svårt att sätta 
ett värde på kunskapen innan den kommer till användning. [14] 
 
Vidare anses kunskapen inte särskilt rörlig eftersom den är inbyggd i en viss or-
ganisations rutiner, kultur och arbetslag. Detta gör det svårt att sprida kunskaps-
värdet via vanliga processer som rör konkurrens och utbyte på marknaden. Ovan-
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stående kännetecken utgör hinder för strategiprocessen speciellt för kunskapsin-
tensiva företag, exempelvis IT- och serviceföretag, där strategin sannolikt kom-
mer att vara lika mycket en process nerifrån-och-upp som uppifrån-och-ner. Det 
är på organisationens lägre nivåer som kunskapen finns och kontinuerligt återska-
pas. Denna värdekälla nonchaleras av de högre cheferna i sina strategier vilket 
innebär en stor risk för dem. [14] 
 
Företagets huvudsakliga källa till långsiktiga konkurrensfördelar är den samlade 
personalens utveckling. Där personalsidan i ett företag mest troligt ses som den 
största källan till konkurrenskraftigt värdeskapande. Företagets kompetens och 
konkurrenskraft blir allt svårare att uppgradera i den takt som krävs i en allt mer 
intensiv och global konkurrensvärld. Där personalallianser kan bli ett viktigt 
komplement till den egna personalutvecklingen, det kan bringa i att företaget får 
en effektivare och mänskligare personalutveckling som följd. Då IT blivit ett allt 
mer vanligt begrepp i många sammanhang/områden ute på arbetsmarknaden sig-
nalerar denna IT-revolution en kommande era av strategiska allianser. Det blir allt 
viktigare att se till hela personalbiten och inte endast fokusera på ledarskapsbiten. 
[3] 
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5 Empiri 
Kunskaper grundade på observationer av verkligheten kännetecknas av en empi-
risk vetenskap. Begreppet empiri kan tolkas och översättas med erfarenhet. Den 
kunskap som baseras på empirin kan alltså även ses som den kunskap som fås ge-
nom införskaffandet av de erfarenheter som i sin tur härletts av de observationer 
som omvärlden eller verkligheten gett. [5]  
 
I det här kapitlet gör vi en beskrivning över fallstudien samt redovisar resultat 
från de två enkätstudier vi utfört. Syftet med enkätstudierna var att ta reda på vil-
ken eller vilka kompetenser som arbetsmarknaden i framtiden kan tänkas efterfrå-
ga hos en person med systemvetenskaplig utbildning. Vidare syftar studien till att 
ta reda på om företag och organisationer planerar strategiskt för sin framtida 
kompetens. 

5.1 Beskrivning av fallstudien 
I det här avsnittet beskriver vi vår fallstudie, det vill säga de företag och organisa-
tioner vi valt efter de urvalskriterier vi från början satt upp17.  

5.1.1 Första enkätstudien – tre företag 
Den första enkätstudien, bilaga 1, gjordes på tre företag. Av de tre företag som 
kontaktades var två företag verksamma inom den privata sektorn (företag A och 
företag B) och ett inom den offentliga sektorn (företag C). Företag A verkar inom 
branschen telekommunikation och mobilteknik, företag B inom industribranschen 
och företag C hör till den statliga verksamheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.1 Översiktlig bild över första enkätstudien, egen bild  

Privat sektor Offentlig sektor

Företag A Företag B Företag C

Första enkätstudien
tre företag

Privat sektor Offentlig sektor

Företag A Företag B Företag C

Första enkätstudien
tre företag

                                                 
17 Se kapitel 2 avsnitt 2.4 
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5.1.2 Andra enkätstudien - webbenkät 
Den andra delen av undersökningen bestod av den webbaserade enkätstudien, vil-
ken är en del i den kvantitativa undersökningen. Företagen som kontaktades var  
även här verksamma inom både den privata- och den offentliga sektorn samt även 
verksamma inom olika områden i de båda sektorerna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En webbenkät18, bilaga 2, utformades utifrån de svar vi fått in från den första en-
kätstudiens andra fråga som handlade om vilken kompetens som efterfrågas i 
framtiden, samt den datainsamling som gjorts från teorin. 

Andra enkätstudien
webbenkät

Privat sektor Offentlig sektor

Industri IT och
mobilteknik Konsult Stat Landsting Kommun

Andra enkätstudien
webbenkät

Privat sektor Offentlig sektor

Industri IT och
mobilteknik Konsult Stat Landsting Kommun

Figur 5.2 Översiktlig bild över den webbaserade enkätundersökningen, egen bild 

5.2 Resultat 
I det här avsnittet redovisas undersökningens resultat. Undersökningen består av 
olika delar och därav har vi valt att redovisa resultaten uppdelade var för sig. Vi 
börjar med att redovisa resultat av dagens kompetens hos en systemvetare för att 
sedan fortsätta med resultat av framtidens kompetens hos en systemvetare och 
slutligen redovisas resultat om verksamheter strategiskt planerar för den framtida 
kompetensen.   

5.2.1 Dagens kompetens hos en systemvetare 
För att komma fram till resultatet om vilken/vilka typer av kompetenser som ar-
betsmarknaden idag efterfrågar hos en systemvetare har vi använt oss av tidigare 
gjorda undersökningar om nutid19. Nedan följer en sammanställning av de kompe-
tenser som i dagsläget ses som viktiga för en systemvetare på dagens arbetsmark-
nad. Dessa är: 

                                                 
18 Se kapitel 2 avsnitt 2.1 och 2.2 
19 Se kapitel 3 avsnitt 3.1.3 



 Empiri  
 
 

39 

 systemutveckling 
 programmering 
 datadrift  
 övrigt inom IT 
 systemprogrammering 

 utbildning/kompetensutveckling 
 specialistkunskap inom data 
 tekniskt kunnande inom data  
 kunskap inom dataoperatörsområdet 

 
Sammanfattningsvis fick vi fram att kompetenser inom systemutveckling och pro-
grammering var de som dominerade efterfrågan på arbetsmarknaden idag. 

5.2.2 Framtidens kompetens hos en systemvetare 
För att komma fram till resultatet om vilken eller vilka typer av kompetensbehov 
som inom ramen av ett femårsperspektiv kan tänkas efterfrågas hos en systemve-
tare har vi använt oss av den första enkätstudiens andra fråga, bilaga 1, funnen 
teori inom ämnesområdet som tillsammans format den webbenkät, bilaga 2, vil-
ken vi skickat ut till företag/organisationer runt om i Sverige. Tidigare gjorda un-
dersökningar om framtidens kompetenser inom systemvetarens område breddar 
undersökningens frågeställning kring systemvetarens tänkta framtida kompeten-
ser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.3 Bild över hur vi kom fram till resultatet av framtidens kompetens för en systemvetare, 
egen bild  

Resultat
Framtidens kompetens

för en systemvetare

Tidigare gjorda 
undersökningar om 

framtida kompetenser

Andra enkätstudien
webbenkäten

Första enkätstudien
tre företag

Kompetenser
teori

Resultat
Framtidens kompetens

för en systemvetare

Tidigare gjorda 
undersökningar om 

framtida kompetenser

Andra enkätstudien
webbenkäten

Första enkätstudien
tre företag

Kompetenser
teori

5.2.2.1 Första enkätstudien – tre företag 
Vi börjar med att visa resultatet av fråga nr två från den första enkätstudien, det 
vill säga den som gjordes på tre olika företag, där svar från ett av företagen uteb-
lev20. Frågan lyder: 
 

                                                 
20 Se kapitel 2 avsnitt 2.6.1 
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Om man ser på framtiden, inom fem år, vilken kompetens tror ni kommer att efter-
frågas då, hos en systemvetare? (Tror ni att det kommer att se ut som det gör idag 
eller ser ni indikationer på andra typer av kompetenser?) 
 
Redigerad återgivning av svaret från företag A - ledning/rekryterare 
Då branschen lever under en ständig föränderlig och utvecklingsbar värld kan det 
man gör i framtiden se annorlunda ut. Aktuella programmeringsspråk för framti-
den är svåra att sia om. Vad som däremot anses viktigt sett till ett framtida per-
spektiv hos en person med systemvetenskaplig utbildning är kunskaper inom da-
takommunikation, programmering, testanalyser och teststrategier. 
 
Redigerad återgivning av svaret från företag B – ledning/rekryterare  
Erfarenhet och kunskap ses som en samlad beteckning på vad kompetens innebär. 
Informationen i företaget och dess omvärld är en av flera strategiska resurser, de 
traditionella är personal, kapital, anläggningar, i företaget. Kunskaper inom teknik 
betonas inte utan förståelsen av skillnaden mellan teknik och information anses 
däremot väsentligt, då teknik mer ses som ett medel vid hantering av information. 
Enligt ovanstående uppfattning råder det en allt för stor obalans, det vill säga tek-
niken får allt för stor fokusering.  
 
Allt arbete som går åt till att använda IT på rätt sätt medför att stora delar av vins-
terna går förlorade. Insikter av att IT genererar information är av stor vikt för att 
uppnå verksamhetsnyttan med IT. Systemvetarna ses här ha en utvecklingspoten-
tial med att förstå effekterna av användandet av IT. Kunskaper och förståelse som 
systemvetaren bör ha med i sin ryggsäck efter avklarad utbildning är byggandet 
av IS, förståelsen för vem som gör vad, prata ”rätt” språk med ”rätt” person (ex-
empelvis inte teknik med ledningen). Viktigt i övrigt är att ansvarsfördelning och 
gränssnitt klargörs. Förstå komplexiteten runt IT och förstå hur IS/IT kan bidra till 
nytta i ett företag sett till ett mer övergripande perspektiv. Rätt bemanning och 
”rätt” kompetens utifrån hur organisationen är utformad. Det gäller för en system-
vetare att förstå helheten i och omkring verksamheten även om personen arbetar 
med delar av verkligheten. Avslutningsvis visar vi ett citat som illustrerar vad re-
spondent i företag B påtalar och understryker. 
 

”Förståelsen och sambanden mellan information och teknologi blir 
på så vis en av de viktigare rollerna för systemvetaren att fylla.” 

5.2.2.2 Andra enkätstudien - webbenkäten 
Vi fortsätter med att redovisa resultatet från den webbenkät, bilaga 2, vi skickat ut 
till företag/organisationer runt om i Sverige. Excel är det program vi använt oss av 
vid utformandet av de olika diagramtyperna. 
 
Avsikten med att analysera fråga nr sex i enkäten, där respondenterna skulle 
rangordna ett antal typer av kompetenser under två olika områden, kunskapsom-
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rådet respektive området personliga egenskaper, är att ta reda på vilken eller vil-
ka av dessa kompetenser som visar sig vara viktigast eller minst viktigast för re-
spektive område. Den frågan väljer vi att redovisa med en sammanställning av 
svaren från de två olika sektorerna, den privata respektive den offentliga sektorn. 
Vi börjar med kunskapsområdet och fortsätter därefter med de personliga egen-
skaperna för respektive sektor. Samtliga kompetenser under respektive område 
väljer vi att visa på samma sätt som de var uppställda i webbenkäten, det vill säga 
i alfabetisk ordning. Motivet till att skriva dem i alfabetisk ordning var för att inte 
favorisera någon kompetens före någon annan, vilket även framgick i den webb-
enkät som skickats ut.  
 
Den första delen i fråga nr sex gick ut på att rangordna ett antal kompetenser, 
kopplade till mer kunskapsbetonade arbetsuppgifter, från 1 till 11 (eller 12 om 
övrigt angavs). Rangordningen görs på sådant sätt att 1 motsvarar den viktigaste 
kompetensen och 12 den minst viktiga. Även den andra delen gick ut på att rang-
ordna ett antal typer av kompetenser relaterade till mer individ karaktäriskt, det 
vill säga området personliga egenskaper. En rangordning från 1 till 10 (eller 11 
om övrigt angavs), där 1 var den viktigaste och 11 den minst viktiga. 
 
För att kunna göra ett diagram som på ett lämpligt sätt visar resultatet av fråga nr 
sex har vi valt att poängsätta kunskapskriterier/personliga egenskaper i omvänd 
ordning. Det vill säga, det kriterium som fick en etta fick den högsta poängen, det 
kriterium som fick en tvåa fick den näst högsta poängen och så vidare. Därefter 
har vi räknat ut en totalsumma på varje kunskapskriterium/personlig egenskap och 
sedan dividerat med antal angivna svar. På så vis har vi fått fram ett medelvärde 
för respektive kunskapskriterier/personliga egenskaper. Medelvärdet visas på y-
axeln i figurerna 5.4 - 5.7.  
 
Resultatet för figurerna 5.4 - 5.7 baseras på 40 inkomna svar varav 22 stycken 
från den privata sektorn och 18 stycken från den offentliga sektorn. I något fall 
har respondenten inte rangordnat båda kompetensområdena på enkäten, men vi 
har ändå valt att ha med dem i undersökningen därför att frågorna kan ses som 
fristående och därmed kan siffrorna skilja sig lite för de olika diagrammen.  
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Kunskapsområde 
Vi har valt att redovisa det som sades under övrigt, fristående från diagrammet 
nedan eftersom det endast var ett fåtal svar som gavs. Nedan visas resultatet för 
den privata sektorn på frågan där kunskapsområden skulle rangordnas. Figur 5.4 
baseras på svar från 20 stycken respondenter. 

Figur5.4 Diagram över svaren på kompetenskriterier inom kunskapsområdet för den privata sek-
torn 

Figur 5.4 visar svaren av de rangordningar som gjorts av kompetenskriterierna 
från den privata sektorn där ett medelvärde sammanställer de mest viktiga kompe-
tenserna under kunskapsområdet i ordningen: 
 

Privata sektorn - kunskapsområde
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1. Programmering 
2. Integrering och anpassning av färdiga system 
3. Specialistkunnande/nischkompetens inom visst område 
4. Mjukvarufunktioner (animering, databashantering, kryptering etc) 
5. Teknisk kunskap 
 
Figur 5.5 visar resultatet för den offentliga sektorn på frågan där kunskapsområ-
den skulle rangordnas, antal svar som använts vid utformandet av diagrammet är 
18 stycken. 
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Offentliga sektorn - kunskapsområde
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Figur 5.5 Diagram över svaren på kompetenskriterier inom kunskapsområdet för den offentliga 
sektorn 
43 

 
De kompetenser inom kunskapsområdet som visade sig vara mest viktiga inom 
den offentliga sektorn har följande ordning: 
 
1. Integrering och anpassning av färdiga system 
2. E-tjänster 
3. Gränssnittsutveckling (människa datorinteraktion, principer för design av an-

vändargränssnitt etc) 
4. Annat område 
5. Specialistkunnande/nischkompetens inom visst område 
 
Personliga egenskaper 
Eftersom inget övrigt svar under detta område gavs har vi valt att ej ta med övrigt 
i figur 5.6 och 5.7. Vi börjar med att visa de personliga egenskaperna för den pri-
vata sektorn (20 svar) för att sedan visa de personliga egenskaperna för den of-
fentliga sektorn (18 svar). 
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Privat sektor - personliga egenskaper
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Figur 5.6 Diagram över svaren på personliga egenskaper för den privata sektorn 

Figur 5.6 visar resultatet i form av ett medelvärde på de personliga egenskaperna 
inom den privata sektorn. Nedanför visar vi de fem mest viktiga personliga egen-
skaperna i den ordningen som webbenkätundersökningen uppvisat:  
 
1. Samarbetsförmåga 
2. Förståelse/helhetssyn/verklighetsförankring 
3. Ansvarstagande och självständigt arbete 
4. Kreativt tänkande och initiativtagande 
5. Kommunikationsförmåga 
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Figur 5.7 visar resultatet på de personliga egenskaperna inom den offentliga sek-
torn. Nedanför visar vi de fem mest viktiga personliga egenskaper, i ordningen:  
 

Offentlig sektor - personliga egenskaper
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Figur 5.7 Diagram över svaren på personliga egenskaper för den offentliga sektorn 

1. Förståelse/helhetssyn/verklighetsförankring 
2. Ansvarstagande och självständigt arbete 
3. Samarbetsförmåga 
4. Kreativt tänkande och initiativtagande 
5. Kommunikationsförmåga 
 
Övriga svar under kunskapsområdet – personliga egenskaper 
Respondenten gavs möjligheten att lägga till det eller de kompetenskriterier som 
ansågs saknas i webbenkäten, bilaga 2, gällande både kunskapsområdet och om-
rådet personliga egenskaper. Denna fråga tas inte med i analysen då endast ett få-
tal svar gavs under kunskapsområdet, inget övrigt svar gavs under området per-
sonliga egenskaper. De övriga kompetenserna under kunskapsområdet redovisas 
nedan, tagna direkt ur sitt sammanhang. 
 
Kunskaper inom projektledning, beställarkompetens, kunskaper i kravspecifika-
tioner, verksamhetskunskap, kunskap om kundens verksamhet, programmering i 
kombination med projekt och databasadministration samt affärssystemkompetens.  
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Figur 5.9 Svar från offentlig sektor om vilket område som ansågs viktigast, 
kunskapsområde eller personliga egenskaper 

Kunskapsområde eller personliga egenskaper 
I webbenkäten ställdes en fråga om vilket av de två områdena, kunskapsområde 
eller personliga egenskaper som ansågs viktigast. Svaren visas i figurerna 5.8 och 
5.9. 
 
Inom den privata sektorn, figur 5.8, visade det sig att det var en övervägande del 
som ansåg att de personliga egenskaperna var viktigare än kunskapsområdet. Dia-
grammet baseras på svar från 22 stycken respondenter.  
 

Privat sektor

Personliga 
egenskper

Kunskaps-
område

Angett båda
Ej svar

 

 
Även inom den offentliga sektorn, figur 5.9, visade det sig att en övervägande del 
av de som svarade, ansåg att de personliga egenskaperna var det som var vikti-
gast. Diagrammet baseras på totalt 18 stycken inkomna svar. 

Totalt visade det sig att ca 70 procent av de som svarade på enkäten tyckte att per-
sonliga egenskaper var viktigare än kunskapsområde.  
 

Offentlig sektor

Personliga
egenskper

Ej angett
svar

Kunskaps-
område

Figur 5.8 Svar från privat sektor om vilket område som ansågs viktigast,  
kunskapsområde eller personliga egenskaper 
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Tidigare gjorda undersökningar om framtida kompetenser  
Slutligen visar vi en sammanställning i punktform av de framtida kompetenser 
som vi från tidigare gjorda undersökningar kommit fram till. Detta har vi tidigare 
redogjort för i kapitel 3 under avsnittet 3.2 Framtidens kompetens för en system-
vetare.  
 

 programmeringskunskaper  
 kunskaper inom systemdesign  
 e-handelskunskaper 
 kunskaper inom gränssnittsområdet 
 kunskaper om integrering och anpassning av olika system  
 kompetens inom säkerhets - och integritetsfrågor 
 gedigen teknisk baskompetens 
 kreativitetsförmåga 
 förmågan av att kommunicera 
 nyfikenhet 
 datakunskaper i kombination med annat ämne exempelvis företagsekonomi, 

marknadsföring 

5.2.3 Strategisk planering för den framtida kompetensen 
Vi börjar med att redovisa resultat från den första enkätstudien, tre företag, och 
därefter redovisas resultaten från den andra enkätstudien, webbenkäten.  
 
Frågan lyder: 
 
Planerar ni strategiskt för framtida kompetensbehov inom Företa-
get/organisationen, om ni gör det hur planerar ni detta, om inte, varför  
väljer ni att inte strategiskt planera för framtida kompetensbehov? 

5.2.3.1 Första enkätstudien – tre företag 
Redigerad återgivning av svaret från företag A - ledning/rekryterare 
Att arbeta med framtida kompetensbehov innebär en överlevnadsfråga för företa-
get då kompetensen hos personalen är en framgångsfaktor för verksamheten. Fö-
retaget arbetar strategiskt och aktivt efter utarbetade modeller för att möta framti-
da kompetensbehov. 
 
Redigerad återgivning av svaret från företag B - ledning/rekryterare (med 
kompletterande telefonintervju) 
Med utgångspunkt från företagets strategi kan strategisk planering ske för det 
framtida kompetensbehovet. Detta sker varje år och gäller ofta ett till tre år eller 
fem år framåt. Det är företagets VD som tar beslut om den långsiktiga strategin 
och sedan är det cheferna under denne som ska bryta ner den till respektive chefs 
ansvarsområde. Företagsstrategin bryts ner i mindre strategier för den årliga pla-
neringen av verksamheten, där organisation, bemanning, kompetens mm behand-



 Empiri  
 
 

48 

las. Personalen är en av de viktigaste resurserna inom företaget. Företag B menar 
att det alltid är uppdraget som styr hur de organiserar sig, det vill säga hur verk-
samhetsplaneringen ser ut. Man måste alltid utgå från den affärsstrategi som finns 
och denna måste ständigt uppdateras. I uppdraget ingår alltid olika mål som är 
nedbrutna till olika verksamheter.  
 
Nedan ges några exempel på vad företaget tittar på vad beträffar olika områden, 
det vill säga hur de ska organisera på rätt sätt.  
 

 tydliga ansvar och roller 
 rätt kompetens för vad som ska göras utifrån den långsiktiga planeringen 
 rätt kompetens på rätt plats 
 rätt typ av personal etc. 

5.2.3.2 Andra enkätstudien - webbenkäten 
De företag/organisationer som svarat Ja på frågan om strategisk planering för den 
framtida kompetensen har endast kortfattat besvarat frågan om hur de gör detta. 
Nedan visar vi några citat från de svar som inkommit från respektive sektor. 
 
Privat sektor: 

”Ja vi har en särskild process/metod för att ta fram behov av framti-
da kompetens därför att vi har en strategisk planering för verksam-
heten och då måste vi också planera för den kompetens som krävs.” 

 
”Ja. 3-5 års planer avseende visioner och strategier. Bryter ner des-
sa i konkret handlingsplan bl a i antal resurser och kompetenser som 
krävs för att förverkliga målen.”  

 
”IT-branschen är i ständig utveckling! I vår typ av konsultföretag 
gäller det att anpassa sig till vad marknad och kunder efterfrågar. 
Därför JA, vi planerar strategiskt. Däremot är den strategiska hori-
sonten närmare i tid än vad många andra företag har!” 

 
”Ja, vi försöker att planera utvecklingsprogram mm tillsammans 
med våra anställda. Dessa skall ju också gå hand i hand med tren-
der inom IT, vår kunders behov mm. Vi tänker ju också ofta strate-
giskt när vi rekryterar, vilka kompetenser behöver vi förstärka etc.”  

 
Offentlig sektor: 

”Vi har utvecklat en modell där vi knyter ihop utveck-
ling/utbildning.” 
 
”Kundernas behov styr framtida kompetensbehov så planeringen 
görs utifrån detta.” 
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De svar som framkom visar dock på att flera organisationer/företag använder sig 
av olika typer av strategier, metoder och processer för att göra detta, men det 
framkom inte vilka typer som användes.   
 
Det visar sig att inom den privata sektorn, figur 5.10, var det en övervägande del 
som strategiskt planerar för kompetensen inom företaget, jämfört med de som inte 
planerade. Av de 40 enkätsvar som inkommit har totalt 36 stycken svarat på frå-
gan, varav 22 stycken från den privata sektorn. 

Inom den offentliga sektorn, figur 5.11, var det en jämn fördelning av de som 
strategiskt planerade för kompetensen inom företaget, det var lika många som 
svarade ja som nej. Av de 18 respondenter från den offentliga sektorn som svarat 
på enkäten har totalt 14 stycken besvarat frågan. Diagrammet nedan baseras på 18 
stycken inkomna svar från den offentliga sektorn.  
 

 

Privat sektor
Strategisk planering för 

kompetens

Ja

Nej

Figur 5.10 Fördelning över svaren om företag inom den privata sektorn strategiskt pla-
nerar för kompetensen inom företaget. 

Offentlig sektor 
Strategisk planering för 

kompetens

Ja 

Nej

Ej 
angett 
svar

-
Figur 5.11 Fördelning över svaren om förvaltningar inom den offentliga sektorn strate
giskt planerar för kompetensen inom företaget. 
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6 Analys 
I detta kapitel presenteras vår analys av de resultat vi fick fram från de två enkät-
studierna, det vill säga de resultat vi fick kring systemvetarens framtida kompe-
tens, vilket ger svar på vår forskningsfråga. Utifrån vad respondenterna från re-
spektive enkätstudie svarat försöker vi analysera fram eventuella skillnader 
och/eller likheter. Vår teoretiska referensram till avsnittet om framtida kompeten-
ser är inte tillräcklig och därför har vi även valt att koppla de resultat vi fått fram 
till tidigare gjorda undersökningar inom samma område och analyserat utifrån det. 
 
Först analyserar vi den första enkätstudien, det vill säga den mindre, bilaga 1 och 
därefter analyseras den andra enkätstudien, webbenkäten, bilaga 2. Webbenkäten 
undersökte vad en större arbetsmarknad, fördelad på den privata och offentliga 
sektorn, anser och siar som framtidens systemvetarkompetens. Slutligen analyse-
rar vi huruvida strategisk kompetensplaneringen sker. Analysens tyngdpunkt av-
ser de resultat som kommit fram från den andra enkätstudien, webbenkäten. 

6.1 Framtidens systemvetarkompetens – 1:a enkätstudien 
Frågeställningen kring vilken eller vilka typer av kompetenser en systemvetare 
kan tänkas behöva i framtiden resulterade i skillnader mellan företag A:s uppfatt-
ning och företag B:s uppfattning. Båda företagen ingick i den privata sektorn. Fö-
retag A framförde teknologi och programmeringskunskaper medan företag B på-
talade vikten av förståelsen mellan information och teknologi. Denna skillnad tror 
vi kan ha att göra med att företag A bedriver en mer renodlad IS/IT verksamhet 
medan företag B består av en verksamhet med IS/IT inslag. Med detta menat kan-
ske teknologins aspekter premieras mer i en mer renodlad IS/IT miljö, där även 
teorin21 stöder att osäkerheten är som störst för företag verksamma i branscher 
som exempelvis telekommunikation, där en snabb teknisk utveckling kontinuer-
ligt sker [10]. Teknisk kunskap förutspås även som ett framtida viktigt område 
[11] enligt den teoretiska referensramen vi har22. Den uppfattningen delar även 
företag A till viss mån i sina uttalanden.  

6.2 Framtidens systemvetarkompetens – webbenkäten 
Då tyngdpunkten i vår undersökning ligger på vår andra enkätstudie, webbenkä-
ten, kommer analysen av de tidigare presenterade resultaten från webbenkäten 
uppta en större del i detta kapitel. I frågeställningen om systemvetarens tänkta 
framtida kompetens analyseras begreppet kompetens utifrån två områden, kun-
skaper och personliga egenskaper. Detta val baseras dels på en tidigare gjord 
uppsats [60] och dels av det som sägs i teorin23, där både individuella färdigheter 
såväl som personlighet anses viktigt och bör ses över när det gäller de mänskliga 

                                                 
21 Se kapitel 4 avsnitt 4.1 
22 Se kapitel 4 avsnitt 4.4 
23 Se kapitel 4 avsnitt 4.3 
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resurserna i en organisation [11]. Vi har valt att analysera detta avsnitt i den ord-
ning vi tidigare presenterat resultaten, det vill säga först området kunskap därefter 
området personliga egenskaper. I föregående kapitel24 redovisades de mest efter-
frågade systemvetarekompetenser en arbetsmarknad siar om och tror sig kommer 
vara viktiga inom ett framtidsperspektiv.  

6.2.1 Kunskapsområde 
Tabell 2  De fem viktigaste kompetenserna sett till mer kunskapsspecifika 

arbetsuppgifter som arbetsmarknaden, det vill säga den privata- 
och den offentliga sektorn, tror och siar om att en systemvetare 
behöver i framtiden. 

 

Rangord-
ning 

Privata sektorn 
 

Offentliga sektorn 

1 Programmering Integrering och anpassning av 
färdiga system 
 

2 Integrering och anpassning 
av färdiga system 
 

E-tjänster 
 

3 Specialistkunnande, nisch-
kompetens – visst område  
 

Gränssnittsutveckling  
 

4 Mjukvarufunktioner  
 
 

Annat område 
 

5 Teknisk kunskap 
 

Specialistkunnande, nisch-
kompetens – visst område 
 

 
Många av de tidigare gjorda utredningarna25 förutspår programmeringskunskaper 
som en framtida viktig kompetens för arbetsområden där systemvetaren ingår och 
kommer att ingå i. Kunskaper inom programmering rangordnas högst inom den 
privata sektorn och följer därmed de tidigare gjorda undersökningarnas antagande. 
Även i teorin26 kan vi finna att kunskaper inom programmering ökar på grund av 
de trender som återfinns inom branscher som exempelvis telekommunikation 
[10]. Som tabellen visar kommer programmeringskunskaper inte bland de fem 
viktigaste framtida kompetenser för den offentliga sektorn. Teknisk Framsyn, se 
kapitel 3 avsnitt 3.2.1, siar om att mjukvaran tar över allt fler funktioner från 
hårdvaran och den privata sektorn rangordnar mjukvarufunktioner som en viktig 
                                                 
24 Se kapitel 5 avsnitt 5.2.2.2 
25 Se kapitel 3 avsnitt 3.2.2 
26 Se kapitel 4 avsnitt 4.1 
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typ av kompetens för en systemvetare i framtiden. Denna typ av kompetens åter-
finns inte bland de fem högst prioriterade i den offentliga sektorn. Vidare placeras 
teknisk kunskap av den privata sektorn som en framtida viktig kompetens, vilket 
stöder vad teorin27 även förutspår som ett framtida viktigt kunskapsområde [11]. 
Näringsdepartementet28 skriver i sin utredning att gedigen teknisk baskompetens 
är något man tror på i framtiden. Inom den offentliga sektorn återfinns inte tek-
nisk kunskap som en av de viktigare kompetenserna för en systemvetare i framti-
den.  
 
Kunskaper inom integrering och anpassning av system återfinns som en högst 
viktig kompetens för både den privata och den offentliga sektorn. Denna typ av 
kompetens överensstämmer med vad bland annat AMS och Teknisk Framsyn för-
utspår som en viktig och tydlig trend för framtiden, se kapitel 3 avsnitt 3.2.1. Spe-
cialistkunskap eller nischkompetens rangordnas något högre i den privata sektorn 
jämfört med vad den offentliga sektorn gör. Teorin29 påtalar att unik kunskap ses 
som en styrka för företaget [11]. Teknisk Framsyn tror även på större inslag av E-
tjänster och därmed ökat behov av kompetens inom E-tjänster, vilket den offentli-
ga sektorn rangordnar högt. Utredningar gjorda inom samma ämnesområde tror 
på framtida kunskaper inom gränssnittsområdet och att datakunskaper behöver 
kombineras med andra ämnen, exempelvis företagsekonomi, marknadsföring och 
beteendevetenskap etc. Detta ses även som en viktig del för den offentliga sek-
torn. Den privata sektorn rangordnar varken E-tjänster, gränssnittområdet eller 
kunskaper inom annat område särskilt högt. 

                                                 
27 Se kapitel 4 avsnitt 4.4 
28 Se kapitel 3 avsnitt 3.2.2 
29 Se kapitel 4 avsnitt 4.5.1 
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6.2.2 Personliga egenskaper 
Tabell 3  De fem viktigaste kompetenserna sett till en mer individuell ka-

raktär vilket arbetsmarknaden, här menat den privata- och den 
offentliga sektorn, tror och siar som framtida viktiga kompetens-
egenskaper hos en person med systemvetenskaplig utbildning. 

 

Rang-
ordning 

Privata sektorn Offentliga sektorn 

1 Samarbetsförmåga Förståelse, helhetssyn och 
verklighetsförankring 
 

2 Förståelse, helhetssyn och 
verklighetsförankring 
 

Ansvarstagande och  
självständigt arbete 
 

3 Ansvarstagande och  
självständigt arbete 
 

Samarbetsförmåga 
 

4 Kreativt tänkande och  
Initiativtagande 
 

Kreativt tänkande och  
Initiativtagande 

5 Kommunikationsförmåga 
 

Kommunikationsförmåga 

 
Näringsdepartementet30 säger bland annat i sin utredning att framtida viktiga 
kompetenser är kreativitet, förmågan av att kommunicera och nyfikenhet. Både 
den privata och offentliga sektorn tror på mer personliga egenskaper som kom-
munikationsförmåga och kreativitet och initiativtagande. Nyfikenhet hamnar inte 
bland de fem främsta personliga egenskaperna i någon av sektorerna. Förståelse 
och verklighetsförankring som var ett av de svar vi fick från den första enkätstu-
dien, är en typ av personlig egenskap som rangordnas högt i båda sektorerna.  

6.2.3 Kunskapsområde vs personliga egenskaper 
Den teori31 vi har påtalar att medarbetarna i en organisation är en viktig och om-
fattande resurs där både personligheten såväl som individuella färdigheter bör ses 
över [11]. Med ledning av detta ville vi ta reda på hur företagen såg på den fram-
tida personalstyrkan i organisationen, det vill säga om man föredrog något av de 
två kompetensområdena före det andra eller om företagen såg på det likvärdigt.  
 

                                                 
30 Se kapitel 3, avsnitt 3.2 
31 Se kapitel 4 och avsnitt 4.3 
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Övervägande del, det vill säga 70 procent, av de svar vi fått från den privata och 
offentliga sektorn visar att personliga egenskaper värderas högre än de mer indi-
viduella färdigheterna. Den offentliga sektorn värderar personliga egenskaper nå-
got högre än vad den privata sektorn gör. En respondent i den privata sektorn sva-
rade att båda kompetensområdena ansågs likvärdiga och med det menat lika vik-
tiga. Endast ett fåtal respondenter valde att inte besvara denna fråga. 

6.2.4 Strategisk planering för den framtida kompetensen 
Detta avsnitt avser att analysera om företag strategiskt planerar för sin framtida 
kompetens. Frågan ställdes både i den första och den andra enkätstudien. Till 
grund för analysen ligger det resultat vi fått från de båda enkätstudierna.  
 
I omgivningar som ständigt förändras menar teorin32 att det är lättare för företag 
att bedriva sin verksamhet om strategisk planering för framtiden sker [7]. Utifrån 
de svar vi fått från den privata sektorn kan vi tyda att strategisk planering för 
framtiden är en viktig del i ett företags arbete. De flesta från denna sektor har sva-
rat att de kontinuerligt planerar för den framtida kompetensen, vilket även teorin33 
visar vara en viktig del då vi idag lever i ett kunskapssamhälle där ständiga för-
ändringar sker. Kunskapssamhället som råder gör att företag blir allt mer beroen-
de av personalens kunskaper och kompetenser. I och med det är personalen och 
utvecklingen av den en av de viktigare strategiska konkurrensfaktorerna för före-
tag och organisationer idag [3]. Inom denna sektor kan vi tyda att det är de företag 
som har ett mindre antal anställda (ca 20 stycken) som svarat att de ej strategiskt 
planerar för den framtida kompetensen.  
 
Inom den offentliga sektorn kan vi dock inte säga att strategisk planering sker till 
en övervägande del eftersom det var lika många som svarade ja som nej på denna 
fråga, däremot kan vi se att några av de som svarat nej har för avsikt att börja göra 
detta då de anser att behovet finns.  
 
Flera av de företag/organisationer som planerar för den framtida kompetensen an-
vänder sig av olika strategier, processer och metoder för att göra denna planering. 
Vi har även läst i teorin34 att det finns olika analysmetoder och tekniker som före-
tag/organisationer kan använda sig av. I teoriavsnittet beskriver vi två modeller 
medan det i ”verkligheten” verkar finnas många olika typer av metoder, modeller 
för detta ändamål.   
 
Enlig teorin35 kan kunskap vara en av de värdefullaste resurserna i företagets or-
ganisation då dagens ekonomi är kunskapsbaserad [14]. Huvudsakliga källan till 
långsiktiga konkurrensfördelar är den samlade personalens utveckling. Personal-
                                                 
32 Se kapitel 4, avsnitt 4.1  
33 Se kap 4 avsnitt 4.2 och 4.3 
34 Se kap 4 avsnitt 4.5 
35 Se kap 4 avsnitt 4.6 
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sidan i ett företag ses mest troligt som den största källan till konkurrenskraftigt 
värdeskapande [3] och detta överensstämmer med flera svar vi fått på denna frå-
ga. En av respondenterna menar att kompetensen hos personalen är en framgångs-
faktor och till och med en överlevnadsfråga för företaget, se kap 5.2.3. Vi kan 
även tolka det som att de flesta inom den privata sektorn men även den offentliga 
sektorn anser att personalens kunskap och planering för denna är en mycket viktig 
del i företaget/organisationens arbete.  
 
En av teorierna36 menar att kunskapen finns på de lägre nivåerna inom organisa-
tionen och ska ses som en värdekälla för verksamheten. Denna värdekälla noncha-
leras i de strategier som sätts upp och anses vidare vara riskabelt för verksamhe-
ten. [14] Denna ståndpunkt motsäger de svar vi erhållit i vår undersökning.  
 
 
 
 
 

                                                 
36 Se kapitel 4 avsnitt 4.6 
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7 Slutsats och egna reflektioner 
Här redovisar vi en sammanställning av vad vi kom fram till i analysen, det vill 
säga vi visar på en slutsats utifrån vårt syfte och mål. Syftet med uppsatsen är dels 
att visa på dagens systemvetarkompetenser och dels att utforska vilken eller vilka 
typer av kompetenser en systemvetare i framtiden kan tänkas behöva på en ar-
betsmarknad. Tyngdpunkten i uppsatsen är den framtida aspekten kring systemve-
tarkompetens och avser även att ta reda på om företag och organisationer idag 
strategiskt planerar för sin tänkta kompetensbank. 
 
När det gäller framtiden är det, som många utredningar ofta påtalar ”…högst osä-
kert att säga något om”, särskilt då en framtid inom ständigt föränderliga områ-
den som IS/IT området är. Vi vill därför återigen noga påpeka att undersökning-
ens framtidsaspekt inte ska ses som något fastslaget eller på något sätt en slutsats 
som är gällande. Strävan har dock hela tiden varit att försöka erhålla både hög va-
liditet och reliabilitet i vår undersökning.  

7.1 Nutida kompetenser 
Uppsatsen syftar dels till att ge en inblick över vad för typ av kompetens som idag 
efterfrågas hos en systemvetare. De två mest framträdande kompetenser som fö-
rekom i många utredningar visade sig vara systemutveckling och programme-
ringskunskaper, vilka kan ses som två mycket viktiga kompetenser i dag.  

7.2 Framtida kompetenser  
Vår forskningsfråga avsåg att ge svar på den/de typer av kompetenser, kunskaps-
specifika och personliga egenskaper, som arbetsmarknaden, privata- och offentli-
ga sektorn, tror sig efterfråga i den närmsta framtiden.  

7.2.1 Tidigare gjorda utredningar 
Nedan visar vi de framtida kompetenserna som vi kom fram till från tidigare gjor-
da utredningar, vilka även användes vid utformandet av webbenkäten. Program-
meringskunskaper är något som återfinns från de flesta utredningarna och ses 
som högst intressant för framtida kompetenser. Kunskaper inom systemdesign, 
e-handel, gränssnittsområdet, integrering och anpassning av olika system samt 
säkerheten och integritet får större betydelse i framtiden. Näringsdepartementet 
beskriver i sin kompetensparadox att framtida kompetenser inom IS/IT-området 
är gedigen teknisk baskompetens, kreativitet, förmågan av att kommunicera och 
nyfikenhet. Avslutningsvis tas även datakunskaper i kombination med annat 
ämne upp, exempelvis företagsekonomi, marknadsföring och juridik.  
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7.2.2 Webbenkäten 
Nedan visas de framtida kompetenserna som ansågs mest viktiga utifrån svaren 
som inkommit från webbenkäten, uppdelade på kunskapsområde och personliga 
egenskaper.  

7.2.2.1 Kunskapsområdet 
Nedan visas de fem viktigaste kunskapsspecifika kompetenserna för respektive 
sektor 
 
Privata sektorn 

 Programmering 
 Integrering och anpassning av färdiga system 
 Specialistkunnande – nischkompetens 
 Mjukvarufunktioner 
 Tekniska kunskaper 

 
Slutsatsen som vi kan se utifrån de svar vi fått fram från den privata sektorn är att 
kunskaper i programmering är den typ av kompetens som efterfrågas i störst ut-
sträckning tätt följt av integrering. Den minst efterfrågade typen av kompetens 
inom denna sektor är kunskaper inom e-tjänster.  
 
Offentliga sektorn 

 Integrering och anpassning av färdiga system 
 E-tjänster 
 Gränssnittsutveckling 
 Annat område 
 Specialistkunnande –nischkompetens 

 
Inom den offentliga sektorn är det kunskaper inom integrering tätt följt av 
e-tjänster som är de kompetenser som efterfrågas mest. Testanalyser är den kom-
petens som efterfrågas minst inom denna sektor.  

7.2.2.2 Personliga egenskaper 
Avsnittet visar de fem viktigaste personliga egenskaper för respektive sektor: 
 
Privata sektorn 

 Samarbetsförmåga 
 Förståelse/helhetssyn och verklighetsförankring 
 Ansvarstagande och självständigt arbete 
 Kreativt tänkande och initiativtagande 
 Kommunikationsförmåga 
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Slutsatsen är den att samarbetsförmåga, förståelse och ansvarstagande är de per-
sonliga egenskaper som kan ses som de viktigaste framtida personliga egenska-
perna. Arbetslivserfarenhet rangordnas inte särskilt högt inom den privata sektorn.   
 
Offentliga sektorn 

 Förståelse/helhetssyn och verklighetsförankring 
 Ansvarstagande och självständigt arbete 
 Samarbetsförmåga 
 Kreativt tänkande och initiativtagande 
 Kommunikationsförmåga 

 
Förståelse, ansvarstagande och samarbetsförmåga är de kompetenser inom den 
offentliga sektorn som efterfrågas i högst utsträckning. Även inom denna sektor är 
det arbetslivserfarenhet som efterfrågas i minst utsträckning.  
 
Inom de båda sektorerna hamnar samma typ av personliga kompetenser på de fem 
första platserna, om än i olika ordning. Vilket tyder på ett mer likartat tankesätt 
mellan de båda sektorerna när det gäller personliga egenskaper. Resultatet visar 
även på att personliga egenskaper prioriterades i högre grad framför mer kun-
skapsspecifika. 

7.3 Strategisk planering 
Syftet med uppsatsen var även att ta reda på om företag och organisationer strate-
giskt planerar för sin framtida kompetens och i så fall hur de gör det. Utifrån ana-
lysen av de svar vi fått drar vi slutsatsen att strategisk planering av den framtida 
kompetensen är något som sker inom båda sektorerna. Den strategiska planering-
en av företagens/organisationens framtida kompetenser ses som viktigt och många 
gånger en framgångsfaktor för verksamheten. Flera av de företag och organisatio-
ner som idag inte strategiskt planerar har för avsikt att göra det inom kort. 

7.4 Egna reflektioner 
Utifrån analysen kan vi se att den privata arbetsmarknaden förespråkar och tror på 
mer tekniska kunskaper för en framtida systemvetare jämfört med en offentlig 
arbetsmarknad. Denna sektor skiljer sig i och med att varken programmerings-
kunskaper eller teknisk kunskap rangordnas särskilt högt. En indikation vi fick 
från den första enkätstudien kan vara att företag verksamma inom renodlad IS/IT 
verksamhet lägger större vikt på mer tekniskt inriktade kompetenser än vad verk-
samheter med IS/IT inslag gör. Däremot kan man se mönster av att kunskaper 
inom integrering och anpassning av olika system rangordnas högt i båda sekto-
rerna. Som vi ser det kan man kanske säga att den privata sektorn föredrar mer 
”hårda” kompetenser medan den offentliga sektorn prioriterar lite ”mjukare” typer 
av kompetenser. 
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Det som skiljer de två sektorerna åt och som vi vill trycka på är att den privata 
sektorn efterfrågar samarbetsförmåga i större grad, där den offentliga sektorn ser 
större behov av ansvarstagande och självgående personlighetstyper. Som vi ser 
det kan det vara så att inom den offentliga sektorn kanske det endast finns en per-
son med en systemvetenskaplig utbildningsbakgrund och detta kan vara svaret på 
varför de i högre grad efterfrågar personer av en mer självständig natur. I den pri-
vata sektorn, där företag av mer projektbaserade organisationsformer återfinns, 
kan vara förklaringen till varför de efterfrågar personer med samarbetsförmåga i 
högre grad jämfört med den offentliga sektorn.   
 
Vi har sett att strategisk planering sker i större del i den privata sektorn än vad 
som görs i den offentliga sektorn. Vi tror att detta kan ha sin bakgrund av att i den 
privata arbetsmarknaden ingår det mer renodlade IS/IT verksamheter och i och 
med det en större konkurrens än vad som föregår inom den offentliga sektorn. 
 
De skillnader vi såg mellan de båda sektorerna var kompetenserna inom kun-
skapsområdet. Orsaker till det kan vi endast spekulera om, en spekulation kan 
vara den att det handlar om vitt skilda typer av organisationer med helt olika vi-
sioner, affärsidéer och mål. 
 
Avslutningsvis anser vi oss inte kunna uttala oss om huruvida dagens kompetens 
hos en systemvetare skiljer sig mot framtidens systemvetarekompetens. Vidare 
tycker vi att det är nog så viktigt att anställa ”rätt person” som att anställa en per-
son med ”rätt typ av kompetens”. Vi tror dock att det är viktigt att poängtera att 
undersökningen avser personer med en akademisk utbildning, det vill säga viss 
kunskap finns med i bagaget.  
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8 Diskussion 
Detta kapitel avslutar uppsatsen. I detta avsnitt diskuterar och reflekterar vi över 
vår egen undersökning. I det stora hela innebär det att vi tittar kritiskt på vår un-
dersökning och värderar det egna arbetet utifrån det.  

8.1 Metoddiskussion 
För att ta reda på hur väl vi uppnått syftet med undersökningen reflekterar vi över 
den metod som vi använt och hur väl den fungerat.  

8.1.1 Val av urvalskriterier 
Företagen och organisationerna som skulle ingå i vår undersökning valdes med 
hjälp av två webbsidor, Företagsfakta37 och Sverigedirekt38. Vissa av de urvalskri-
terier vi satt upp säkerställdes på det viset. De två enkätstudierna första del inne-
höll en kort företagsbeskrivning, där andra urvalskriterier säkerställdes. Vårt ur-
valskriterium av 20 eller fler anställda grundade sig på att vi trodde det skulle vara 
större sannolikhet att det fanns en ledning som kunde svara på den fråga som 
handlade om den strategiska planeringen för kompetensen inom företaget. Detta 
visade sig i efterhand vara en rimlig urvalsbedömning, även om denna typ av per-
son många gånger visade sig vara densamma. 

8.1.2 Enkätutformning 
Innan vi genomförde de två enkätstudierna prövade vi frågorna på andra studenter 
för att kontrollera att dessa skulle uppfattas så som vi tänkt oss. Webbenkäten tes-
tade vi även på personer som hade mindre datorvana, eftersom vi ansåg att den 
kunde uppfattas som komplicerad att svara på för personer med liten datorvana. 
Med detta ville vi säkerställa att den skulle fungera att skicka via e-brev och att 
det även skulle fungera att få den skickad tillbaka till oss.  
 
Första enkäten, som låg till grund för utformandet av webbenkäten, innehåller två 
delar, bilaga 1. Den första delen beskriver fakta om företaget och den andra delen 
består av tre öppna, explicita frågor. Syftet till att den utformades enligt ovan 
nämnda beskrivning var för att vi ansåg det räckte för att i det här läget få svar på 
det vi undrade över, vilket det också gjorde. 
 
Denna fråga har vi i   efterhand sett att den kanske skulle ha varit mer tydlig vad 
beträffar frågan om hur de strategiskt planerar för den framtida kompetensen, ef-
tersom de svar vi fått var nog så kortfattade. 
 
Analysarbetet underlättades med hjälp av den uppdelning vi gjort på webbenkäten 
men med facit i hand kan vi tycka att det trots allt blev nog så många kompetenser 
                                                 
37 www.foretagsfakta.se 
38 www.sverigedirekt.se 
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att rangordna och skulle nog ha gjort på något annat sätt om vi skulle utforma en-
käten i dagsläget.  

8.1.3 Undersökningens validitet och reliabilitet 
Vi utformade ett särskilt missiv för att säkerställa oss om rätt urvalskriterium, vil-
ket vi i efterhand ansåg vara bra. Det vi undersökt replikerar frågeställningens 
syfte enligt vår mening och med det menat bör validiteten av undersökningen an-
ses som god. Hur hög validitet39 som uppnåtts kan vi med säkerhet inte säga och 
det beror bland annat på att en del av undersökningen syftar till att sia om framti-
den. Detta är enligt vår mening något som är högst osäkert att överhuvudtaget 
kunna säga något om och i det fallet bör undersökningen hellre ses som en upp-
fattning om framtiden vilken inom kort kan ha ändrats till något helt annat. 
 
Vad beträffar reliabiliteten40 i undersökningen så har vi en svarsfrekvens på ca 22 
procent, det vill säga 40 stycken enkäter vilket vi anser skulle ge en tillräckligt 
god reliabilitet för att besvara vår forskningsfråga. Vi är medvetna om att ju större 
svarsfrekvens desto bättre, men detta är ett omdiskuterat område, se kapitel 2 av-
snitt 2.6.   

8.1.4 Diskussion kring enkätstudierna 
Vid den första enkätstudien tog vi kontakt med företagen via telefon, dels för att 
få veta om det fanns systemvetare på företaget och dels för att höra om det gick 
bra att ställa några frågor till dem. Tanken var från början att göra en telefoninter-
vju med respondenterna eftersom vi endast hade ett fåtal frågor och inte ville upp-
ta deras tid med en personlig intervju men vi valde istället att skicka frågorna via 
e-brev. En personlig intervju skulle ha kunnat ge en helt annan typ av dialog vil-
ket vi i efterhand erfarit, då vi kompletterat en fråga via telefon.  
 
De tre frågorna vi hade med i den första enkätstudien förberedde vi på ett sådant 
sätt att de skulle vara så enkla, klara och kortfattade som möjligt. Detta för att få 
svar fortast möjligt och inte på något sätt leda bort eller skapa missuppfattningar 
som skulle resultera i svar som inte svarar på vår frågeställning. När vi fick in 
svaren ansåg vi att vi fått svar på det vi ville för att kunna utforma webbenkäten.  
 
Analysarbetet av de kompetenskriterier vi sedan skulle ha med i den andra enkät-
studien, webbenkäten, blev mer omfattande och svårare än vad vi från början 
trodde. Vi sammanställde ett antal kompetenser under respektive område, kun-
skapsområdet och personliga egenskaper, vilka vi fått från den första enkätstudi-
en och den teori vi använt oss av. Vi var medvetna om att kompetenserna inte fick 
bli för specifika, för då skulle det bli alldeles för många till antalet. I och med det 
var vi tvungen att försöka ”bunta ihop” flera kompetenser som betydde ungefär 

                                                 
39 Se kap 2 och avsnitt 2.3.1 
40 Se kap 2 och avsnitt 2.3.1 
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samma sak. Vid vissa av kompetenserna, vilka kunde vara svåra att förstå, ger vi 
en förklaring för att de som ska svara på webbenkäten skulle förstå vad vi menade 
med dem.  
 
Ett exempel på ett för specifikt kompetenskriterium, som vi såg det, var system-
programmering där vi valde att använda oss av kompetensen programmering som 
en mer samlad beteckning för alla typer av programmeringskompetenser under 
webbenkätens kunskapsområde. 
 
Exempel på mindre specifikt kompetenskriterium är följande citat som vi fick från 
den första enkätstudien: 
 

”Det gäller för en systemvetare att förstå de stora penseldragen 
även om man arbetar med en delmängd av verkligheten”.  

 
”Väsentligt hos en nyutexaminerad systemvetare är att förstå skill-
naden mellan teknik och information”.  

 
”…förstå komplexiteten kring IT samt nyttan av IS/IT” . 
 

Dessa svar bildade tillsammans kompetenskriteriet Förståelse/Helhetssyn och 
Verklighetsförankring som vi uppfattade och tolkade det. Detta är ett av flera 
kompetenskriterier som vi gav en förklaring till i webbenkäten.  
 
När det gäller valet av enkätstudier anser vi att detta fungerade bra till stor del och 
var den metod som var mest lämplig för undersökningens frågställning.   

8.1.5 Diskussion kring utskick av enkät via e-brev 
Valet av att använda e-brev för våra enkätstudier berodde bland annat på att vi på 
detta sätt snabbare skulle nå fram till respondenterna och även kunde välja en kor-
tare svarstid för enkäten. Vi skickade ett missiv tillsammans med enkäten till re-
spondenterna, detta för att förmedla syftet med enkäten och i möjligaste mån även 
säkerställa att rätt typ av respondent besvarade rätt typ av fråga. I det brevet skrev 
vi och berättade lite om oss själva, vad undersökningen gick ut på och när vi se-
nast önskade svar från dem. Vi började med en svarstid på fem dagar eftersom vi 
trodde att om vi använder oss av en kort svarstid så lägger de inte undan enkäten 
och glömmer bort den. Påminnelser skickades efter det att svarsdatumet gått ut, i 
syfte att öka validiteten i undersökningen. 
 
Detta tycker vi i efterhand var bra eftersom vi ofta fick vi svar ganska snabbt efter 
det att enkäten skickats eller efter det att påminnelsen skickats. Även ett tackbrev 
sändes via e-brev till dem som svarat på enkäten, som en uppskattning för visat 
intresse för undersökningen.   
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I de allra flesta fall fungerade webbenkäten bra, det vill säga vi fick tillbaka enkä-
ten som en bifogad fil till det e-brev som respondenten skickade till oss. I några 
fall fick vi tillbaka enkäten via posten. Det är något att ha i åtanke då man skickar 
en enkät via e-brev att faktiskt ha med en postadress ifall det skulle strula med 
tillbakaskicket. Valet att använda sig av en webbenkät är vi väldigt nöjda med och 
skulle säkerligen skicka ut en enkät på liknande sätt vid en ny undersökning.  

8.1.6 Diskussion kring svar på webbenkäten 
Målet med webbenkäten, vad beträffar svarsfrekvens, var att få in svar på cirka 30 
enkäter, vilket vi ansåg skulle räcka för att, tillsammans med tidigare gjorda un-
dersökningar om framtida kompetensbehov för en systemvetare, ge ett bra svar på 
vår forskningsfråga. Under arbetets gång ansåg vi att ju fler svar desto bättre. För 
att få en så bra svarsfrekvens som möjligt var vi väl medvetna om att vi behövde 
skicka ut minst det dubbla antalet enkäter för att åtminstone få svar på hälften. Vi 
var även medvetna om att vi skulle behöva skicka påminnelser för att öka svars-
frekvensen. Eftersom svaren på den första enkätstudien drog ut på tiden och 
sammanställningen av kompetenskriterierna tog längre tid än vi beräknat, valde vi 
att skicka ut mer än det dubbla antalet enkäter som vi ville ha in. I slutändan hade 
vi skickat ut 191 stycken webbenkäter till arbetsmarknaden, det vill säga den pri-
vata sektorn och den offentliga sektorn. Detta gjorde vi för att gardera oss att få in 
åtminstone 30 enkäter från den svenska arbetsmarknaden.  
 
Vi var medvetna om att svarsfrekvensen kan vara väldigt låg då man skickar ut 
webbenkäter, vilket även påtalas i teorin [5], därav försökte vi gardera oss med att 
skicka ut många fler enkäter än det vi behövde för att genomföra undersökningen. 
Vi fick i slutändan in 40 användbara enkäter vilket vi var nöjda med, trots det sto-
ra utskicket vi hade. Det är även viktigt att skicka ut påminnelser för vi har upp-
levt att efter varje påminnelse har det droppat in fler svar. Om svarsfrekvensen 
varit högre skulle det kunna vara så att resultatet blivit ett annat.  
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     Bilaga 1 
 

Hej! 
 
Vi är två tjejer (Angelica och Eva) som läser tredje året på systemvetarprogrammet vid 
Luleå Tekniska Universitet. Vi skriver denna termin en C-uppsats. Vi har tre frågor vi 
skulle vilja ställa, en fråga till ledning samt två frågor till rekryterare på ert företag, (eller 
den person som kan svara på frågorna). 
 
Syftet med vår uppsats är att ta reda på nulägets kompetensbehov samt ett framtida (inom 
ramen av fem år) kompetensbehov för en systemvetare. Svaren vi får på dessa frågor 
kommer vi senare analysera och använda som underlag för utformning av en enkät. För 
att få ett så bra underlag som möjligt ser vi gärna att svaren ges i punktform eller rada 
upp de kriterier ni idag ser ett behov av samt ett framtida behov.  
 
Vi skulle vara mycket tacksamma om ni har möjlighet och tid att svara på frågorna.  
 
I den färdiga uppsatsen kommer svaren vi får, vara sammanställda på ett sådant sätt att de 
av en utomstående ej kan hänföras till den specifika individen eller det specifika 
företaget. 
 
Om något är oklart eller om ni har andra funderingar över frågorna är vi glada om ni hör 
av er till någon av oss, antingen via mailen eller via telefon. Vi önskar även få kontakta er 
om vi har funderingar över svaren och behöver komplettera dessa.  
 
Vänliga hälsningar och förhoppning om svar från Er 
 
 
Angelica Ahlqvist   Eva Blomgren, 070-xxx xx xx 
angalq-9@student.luth.se  joheva-0@student.luth.se 
 
 
Vidare har vi önskemål om att de svar på de kriterier (idag och i framtiden) ni kommer 
fram till förklaras närmare och specificeras istället för mer övergripande 
kompetenskriterier.  
 
Exempel på ett övergripande kompetenskriterie:  Tekniskt kunnande 
Vi vill gärna ha ett lite mer specifikt svar, ex vilken typ av tekniskt kunnande ser ni 
behov av idag och/eller i framtiden? 
 
 
Frågor till rekryterare och eller ledning  (ni får gärna svara direkt efter frågorna) 
 
Du som svarar på frågorna tillhör du rekryterare och/eller ledning: 
 
Branschtillhörighet: _______ 
Antal anställda: _______ 
Antal anställda systemvetare:  _______ 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fråga 1: Om ni ska anställa en systemvetare idag, vilka kompetenskriterier anser ni då 
vara viktiga? (Även om ni inte nyanställer i dagsläget kanske ni ser att det finns behov av 
viss kompetens som är viktig för organisationen/företaget) 
 
Svar: 
 
 
 
Fråga 2: Om man ser på framtiden, inom fem år, vilken kompetens tror ni kommer att 
efterfrågas då hos en systemvetare? (Tror ni att det kommer att se ut som det gör idag 
eller ser ni indikationer på andra typer av kompetenser?) 
 
Svar:  
 
 
 
Fråga 3: Planerar ni strategiskt för framtida kompetensbehov inom 
företaget/organisationen, om ni gör det hur planerar ni detta, om inte, varför väljer ni att 
inte strategiskt planera för framtida kompetensbehov? 
 
Svar: 



 

 

Bilaga 2 
Information om företaget/organisationen:
(Klicka i de markerade rutorna, använd gärna tabbtangenten för att flytta till nästa ruta i enkäten) 
 
1. Om företaget tillhör företaget den offentliga sektorn   

Ange typ: Statlig   
 Landsting  
 Kommunal  
2. Om företaget tillhör den privata sektorn   

Ange branschtillhörighet:  Industri  
 IT och mobilteknik  
 Konsultverksamhet IS/IT (kompetensföretag)  
 Annan bransch:  Skriv här 

 
3. Hur många anställda har ni inom hela företaget/organisationen? Svar:  

4. Hur många med en systemvetenskaplig utbildning har ni anställda (ca)? Svar:  

5. Uppskattningsvis, hur många med en systemvetenskaplig utbildning förväntar ni er anställa 
inom ramen av fem år? Svar:  

 
Framtida kunskaps-/kompetenskriterier: Dessa är uppdelat i två 
områden 
 
6. Vilka av följande kompetenskriterier anser ni vara viktiga om ni ska anställa en systemvetare i 

framtiden (inom en femårsperiod)? Kompetenskriterierna är uppdelade i två områden 
kunskapsområde och personliga egenskaper. Kriterierna står i alfabetisk ordning för att inte 
antyda någon favorisering. (Vi förstår att det kan vara svårt att rangordna, många kanske ses 
som väldigt viktiga, men försök att prioritera så gott ni kan) 

 
Del 1: Kunskapsområde: (1 = viktigast) Skriv in en siffra där frågetecknet står. 
Rangordna från 1 till 11 (eller 12 om övrigt anges), där varje siffra endast förekommer en 
gång och där 1 står för viktigast. 

 
Annat område utanför data/IT området ? 
(exempelvis Beteendevetenskap, Ekonomi, Ledarskap, Marknadsföring etc) 

Datakommunikation (nätverk och kommunikationssystem  etc) ? 

E-tjänster (försäljning på Internet, elektronisk distribution av ? 
informationsbaserade produkter, leverans av e-tjänster ex. banktjänster)  

Gränssnittsutveckling/design  ? 
(Människa datorinteraktion, principer för design av användargränssnitt) 

Integrering och anpassning av färdiga system ? 

Mjukvarufunktioner (animering, databashantering, kryptering etc) ? 

Programmering: Ange exempel om ni vill:  ? 

Specialistkunnande/nischkompetens inom visst område ? 

Säkerhets- och integritetsfrågor ? 

Teknisk kunskap: Ange exempel om ni vill:  ? 

Testanalyser och teststrategier ? 

Övrigt: Svar: ? 
(om ni vill ta med någonting annat som ni tycker är viktigt och som ej finns med,  
ange det vid svar samt rangordna som vanligt till höger)  



 

 

Del 2: Personliga egenskaper: (1 = viktigast) Skriv in en siffra där frågetecknet 
står. Rangordna dessa, från 1 till 9 (eller 10 om övrigt anges) där varje siffra endast 
förekommer en gång och där 1 står för viktigast. 
 
Analytisk och kritiskt tänkande  ? 

Ansvarstagande och självständigt arbete ? 

Arbetslivserfarenhet (inom och utom data – IT-området) ? 

Flexibel (förmåga att ta till sig nya tekniker/trender och behov) ? 

Förståelse/helhetssyn/verklighetsförankring ? 
(Förmågan av att kunna tolka, dvs strävan efter att alltid se både människan, 
 verksamheten, maskin och deras interaktion med varandra och med 
sin omgivning. Förstå skillnaden mellan teknik och information och 
komplexiteten kring IT samt nyttan av IS/IT) 

Kreativt tänkande och initiativtagande ? 

Kommunikationsförmåga  ? 
(förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, språkkunskaper, prata rätt  
”språk” med rätt person, exempelvis teknik med rätt person) 

Lärande och nyfikenhet ? 
(förmåga och vilja att lära sig nya saker/lära om samt förmedla 
kunskap till andra inom/utom organisationen (medarbetare, kunder)) 

Samarbetsförmåga  ? 
(förmåga att arbeta i team, samarbete inom/utom organisationen) 

Övrigt: Svar:  ?  
(om ni vill ta med någonting annat som ni tycker är viktigt och som ej finns med,  
ange det vid svar samt rangordna som vanligt till höger) 
 
Om ni kan, kryssa i den av huvudgrupperna som ni anser är viktigare än den andra 
Kunskapsområde  
Personliga egenskaper  
 
Planerar ni strategiskt för framtida kompetensbehov inom företaget/organisationen, om ni gör 
det hur planerar ni detta, om inte, varför väljer ni att inte strategiskt planera för framtida 
kompetensbehov?
 
Svar:  
 
Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor så skriv dem gärna här: 
 
Svar:  

 
 
Nu när ni fyllt i enkäten måste ni spara ner den hos er själva och sedan bifoga den nya  
filen tillbaka till oss. Om det strular så går det även bra att skriva ut den och fylla i för 
hand och posta den till oss.  
 
Än en gång: Tack för hjälpen! 
 
 

Postadress: 
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