
<Digital Spetskompetens> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
Rapport 2020:5 

Förutsättningar för främjande av 
digital spetskompetens 

Samverkan, statistik och utbildningsmöjligheter  



<Digital Spetskompetens> 
  

 

Förutsättningar för främjande av digital spetskompetens 1 

Innehåll 
 
Sammanfattning ...................................................................................................... 2 

1 Inledning ....................................................................................................... 6 

1.1 Studiens syfte och upplägg ............................................................................................... 6 

1.2 Disposition ......................................................................................................................... 7 

2 Hur beskrivs digital spetskompetens av olika aktörer? ................................... 8 

2.1 Digital Spetskompetens - Den nya renässansmänniskan .................................................. 9 

2.2 Swedsoft .......................................................................................................................... 10 

2.3 The Digital Skills and Jobs Coalition ................................................................................ 10 

2.4 The Digital Competence Framework for Citizens (EU-kommissionen) ........................... 11 

2.5 OECD ............................................................................................................................... 11 

2.6 Tillväxtanalys ................................................................................................................... 12 

2.7 IT&Telekomföretagen ..................................................................................................... 13 

3 Statistik och prognoser ................................................................................ 14 

3.1 Statistik och prognoser som produceras regelbundet .................................................... 16 

3.2 Statistik och prognoser som inte produceras regelbundet ............................................ 22 

4 Insatser för att öka digital spetskompetens .................................................. 29 

4.1 Initiativ för samordning på regional nivå ........................................................................ 29 

4.2 Initiativ för samordning på nationell nivå ....................................................................... 33 

4.3 Initiativ för att främja underrepresenterade grupper .................................................... 35 

5 Utbildningsmöjligheter ................................................................................ 38 

5.1 Utbildningsmöjligheter vid universitet och högskolor .................................................... 40 

5.2 Utbildningsmöjligheter vid yrkeshögskolor .................................................................... 51 

5.3 Utbildningsmöjligheter genom snabbutbildning ............................................................ 55 

6 Andra aktörers rekommendationer .............................................................. 60 

6.1 Digital spetskompetens – Den nya renässansmänniskan ............................................... 60 

6.2 Branschorganisationers rekommendationer .................................................................. 62 

6.3 Digitaliseringsrådets rekommendationer ....................................................................... 65 

Referenser ............................................................................................................. 68 

Appendix ............................................................................................................... 70 

Intervjupersoner ......................................................................................................................... 70 

  



<Digital Spetskompetens> 
  

 

Förutsättningar för främjande av digital spetskompetens 2 

 

Sammanfattning 

Regeringen har gett UKÄ och Tillväxtverket i uppdrag att tillsammans analysera och föreslå hur 

kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas kort- och långsiktigt. 

 

Mot bakgrund av ovanstående genomförs i denna studie en kartläggning av främjandet av digital 

spetskompetens på nationell nivå i Sverige. Rapporten innefattar en diskussion om hur olika 

aktörer definierar och beskriver digital spetskompetens. Kartläggningen innefattar även 

identifiering av statistik- och prognosverksamhet av relevans för regeringsuppdraget. Genom case-

beskrivningar lyfter vi även fram befintliga insatser samt utbildningsmöjligheter som främjar 

utbudet av digital spetskompetens. Dessutom redogör vi för rekommendationer kring främjande av 

digital spetskompetens som andra aktörer presenterat.  

 

Ett syfte med denna kartläggning är att säkerställa att aktiviteterna inom ramen för 

regeringsuppdraget Digital spetskompetens skapar största möjliga nytta. För att uppnå detta 

behöver uppdraget förhålla sig till redan existerande aktiviteter och insatser på området. Ett 

ytterligare syfte med kartläggningen är att identifiera samverkansmöjligheter för uppdraget. I det 

fortsatta arbetet inom ramen för regeringsuppdraget kommer analysen ligga till grund för fortsatt 

samverkan och dialog, samt fortsatt arbete med att ta fram statistik och prognoser. Även om 

denna rapport i stor utsträckning syftar till att fungera som ett material som används internt inom 

ramen för regeringsuppdragets arbete har rapporten utformats så att även externa intressenter 

ska kunna ta del av resultaten. Rapporten fungerar dels som ett slags uppslagsverk, men syftar 

även till att beskriva konkreta slutsatser och rekommendationer kring uppdragets fortsatta arbete. 

 

Nedan följer sammanfattningar av kartläggningens olika delar. 

 

 

Hur beskrivs digital spetskompetens av olika aktörer? 
 

 

Digital spetskompetens är ett komplext fenomen som behöver definieras. Vi har därför 

sammanfattat hur olika aktörer valt att definiera och beskriva digital spetskompetens eller 

närliggande fenomen. Nedan sammanfattas gemensamma drag hos dessa beskrivningar av digital 

spetskompetens: 

 

Teknisk kompetens samspelar med kompletterande kompetenser 

Den tekniska kompetensen utgör en slags grund för digitaliseringens samhällsomvälvande 

påverkan och implementering av nya digitala verktyg och processer. Att enbart beskriva den 

digitala spetskompetensen ur ett tekniskt perspektiv, såsom kunskap i programmering eller 

webbutveckling, är dock alltför begränsande. För att realisera digitaliseringens möjligheter krävs 

även andra, kompletterande färdigheter. 

 

Förmågan att utvecklas 

Förutom goda tekniska och därtill kompletterande kunskaper lyfts även fram att en digital 

spetskompetens kräver en förmåga och inställning att ständigt utvecklas. Digitaliseringen och dess 

möjligheter utvecklas i snabb takt, vilket innebär att individer i fronten av denna utveckling 

behöver anamma de nya tekniker och processer som krävs för att ligga framme i spetsen. 
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Fokus på gruppen snarare än individen 

Beskrivningarna av digital spetskompetens omfattar ofta framställningar av hur den digitala 

spetskompetensen i ett samhälle bör byggas upp av kunskaper och egenskaper som inte är möjliga 

att samla hos enskilda individer. Kompetenserna bör snarare byggas på gruppnivå där individer 

tillsammans skapar synergieffekter för att öka den digitala spetskompetensen i samhället.  

 

 

I vilken utsträckning belyser olika statistik- och prognosprodukter digital spetskompetens? 
 

 

De statistik- och prognosprodukter vi kartlagt uppvisar stor variation i angreppsätt och metodik för 

att belysa utbud och efterfrågan på kompetens. En metodik som används i flera sammanställningar 

är distribution av enkäter till företag eller andra aktörer som ges möjlighet att ge sin bild av 

kompetensbehovet. Även andra metodansatser har tillämpats, såsom delphiliknande 

metodansatser samt analyser av jobbannonser genom automatiserad textanalys. Vissa typer av 

prognoser kombinerar olika underlag för att ge en helhetsbild av den framtida utvecklingen. Nedan 

följer reflektioner om användandet av befintliga statistik- och prognosprodukter för att belysa 

digital spetskompetens. 

 

Utmaning att fånga digital (spets)kompetens i statistik och prognoser 

Flera statistik- och prognosprodukter har som ambition att belysa både digital kompetens och 

digital spetskompetens. Dock finns många utmaningar fånga detta fenomen. Utmaningarna 

grundar sig i stor utsträckning i att digital spetskompetens är utmanande att definiera och beskriva. 

 

Få statistik- och prognosprodukter med direkt fokus på digital spetskompetens 

Detta kan relateras till punkten ovan, där det konstateras att det finns en stor utmaning av beskriva 

digital spetskompetens både kvantitativt och kvalitativt. Även om det finns undantag, finns relativt 

få statistik- och prognosprodukter som fokuserar på själva spetsen inom digital spetskompetens.  

 

Fokus på efterfrågan snarare än utbudet 

Noterbart är att de flesta statistik- och prognosprodukter fokuserar på efterfrågan snarare än 

utbud av kompetens. Många produkter baseras på information från arbetsgivare eller andra 

aktörer där kommande behov av arbetskraft bedöms. Däremot belyser få produkter utvecklingen 

för utbudet av arbetskraft. 

 

 

Initiativ och insatser för att främja digital spetskompetens 
 

 

Idag sker många aktiviteter för att främja digital kompetens. Insatser sker på både nationell och 

regional nivå, och vissa insatser riktas mot specifika målgrupper. Regeringsuppdragets huvudsakliga 

syfte är att öka utbudet av digital spetskompetens, varför det är av stor vikt att förhålla sig till 

befintliga initiativ och insatser som på olika vis främjar just utbudet av digital spetskompetens. 

Detta handlar dels om att uppdraget ej bör föreslå åtgärder som redan genomförs i andra former, 

men det handlar även om att uppdraget bör sträva efter att skapa synergieffekter med redan 

existerande insatser och initiativ. Nedan följer sammanfattande reflektioner om de kartlagda 

initiativen. 

 

 

 



<Digital Spetskompetens> 
  

 

Förutsättningar för främjande av digital spetskompetens 4 

 

Ofta fokus på generell digital kompetens snarare än spetskompetens 

Idag finns många initiativ som på olika vis syftar till att främja utbudet av digital kompetens. Dock 

ser vi ett behov av att utveckla och förstärka främjandeinsatser för den digitala spetsen - många 

insatser fokuserar på digital kompetens generellt snarare än digital spets. 

 

Insatser på olika systemnivåer kan komplettera varandra 

Insatser med ambition att främja utbud av digital spetskompetens sker på olika nivåer och riktar sig 

mot olika målgrupper. För att uppnå synergieffekter på systemnivå krävs en sammanhållen bild av 

främjandesystemet för digital spetskompetens. 

 

 

Utbildningsmöjligheter för att öka utbudet av digital spetskompetens 
 

 

Vi har i denna studie sammanställt case som beskriver utbildningsmöjligheter vid högskolor och 

universitet, yrkeshögskolor samt snabbspårsutbildningar. Notera att detta inte innebär att 

regeringsuppdraget i kommande arbete uteslutande kommer att fokusera på dessa 

utbildningsformer. Förutom andra utbildningsmöjligheter har inte minst näringslivet en viktig roll 

att fylla vad gäller kompetensutvecklingen av sina anställda. Nedan följer sammanfattande 

reflektioner om det de kartlagda utbildningsmöjligheterna. 

 

Utbildningsutbudet för att främja digital spetskompetens är brett 

Det finns ett brett utbud av utbildningsmöjligheter för att öka den digitala spetskompetensen i 

samhället. Vissa utbildningar har en teoretisk och bred ansats vad gäller studenters 

kunskapsuppbyggnad, medan andra utbildningstyper har ett mer praktiskt och avgränsat fokus. 

Dessutom har olika typer av utbildningar varierande förutsättningar att på kort tid anpassa sig till 

arbetsmarknadens behov. Olika typer av utbildningsformer har olika målgrupper, där ett brett 

utbildningsutbud krävs för att täcka behovet hos olika typer av studenter. 

 

Olika utbildningsformer kompletterar varandra 

Olika typer av kompletterande kompetenser behövs för att öka den digitala spetskompetensen på 

samhällsnivå. För att uppnå en ökad digitala spetskompetens i samhället krävs ett grupperspektiv 

där olika typer av kompetenser kompletterar varandra, snarare än att försöka stöpa samtliga 

digitalt spetskompetenta i samma form. Dessa olika typer av kompletterande kompetenser har ett 

varierande behov av utbildningsmöjligheter. Denna bredd kräver även en helhetssyn kring hur olika 

utbildningsformer kompletterar varandra.  

 

Behov av systemperspektiv 

Relaterat till de ovanstående punkterna är att det krävs ett systemperspektiv för att identifiera hur 

olika utbildningar samspelar med varandra för att skapa digital spetskompetens. För att skapa 

digital spetskompetens på ett effektivt vis krävs att utbildningar på olika sätt kompletterar 

varandra för att skapa synergieffekter. 
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Andra aktörers rekommendationer 
 

 

Andra aktörer har vid olika tillfällen sammanställt rekommendationer kring hur 

kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan öka. Inom regeringsuppdraget ser vi att 

dessa inspel är av stor vikt för vårt fortsatta arbete. Nedan sammanfattas gemensamma drag i de 

rekommendationer som lyfts fram av IT&Telekomföretagen (2017), Swedsoft (2020a), 

Digitaliseringsrådet (2018) samt i rapporten Den nya renässansmänniskan (Gulliksen et al. 2020): 

 

Bättre kunskapsunderlag om nuvarande kompetensläge och framtida kompetensbehov 

Det saknas tillfredsställande kunskap om hur kompetensläget ser ut idag och hur det kan komma 

att se ut i framtiden. Det behövs bättre dokumentering av kompetens som inte kommer från 

akademin eller andra mer traditionella utbildningsformer. Dessutom lyfts ett behov av en 

gemensam plattform där berörda aktörer kan uttrycka sina kompetensbehov.  

 

Fler behöver utbildas 

Antalet individer som utbildar sig till att bli digitalt spetskompetenta behöver öka. Högskolan är en 

viktig utbildningsform för att fler ska utbildas, men även yrkeshögskolan och andra privata initiativ 

spelar en viktig roll.  

 

Bättre förutsättningar för lärande under arbetslivet 

Samtliga fyra rapporter pekar på att det behövs bättre förutsättningar för individer att utveckla sin 

kompetens samtidigt som de till exempel arbetar. I detta arbete behöver flera aktörer vara 

inblandade, såsom exempelvis lärosäten och arbetsgivare. 

 

Rekryteringsbasen för IKT och digitala yrken behöver vidgas 

Flera rekommendationer rör jämställdhet och syftar till att utöka andelen kvinnor med digital 

spetskompetens. Digitaliseringsrådet efterlyser bättre kunskap om varför kvinnor med rätt 

förutsättningar väljer att inte arbeta inom IKT. I rapporterna nämns också skolmiljön som en 

möjlighet för att få fler – inte minst kvinnor – att intressera sig för IKT. 

 

Samverkan en viktig komponent 

Samverkan mellan aktörer som har behov av digital spetskompetens samt aktörer som kan öka 

utbudet av digital spetskompetens är en viktig komponent i arbetet för att främja utbudet av 

denna typ av kompetens.  
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1 Inledning 

Regeringen har gett UKÄ och Tillväxtverket i uppdrag att tillsammans analysera och föreslå hur 

kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas kort- och långsiktigt. 

 

Det övergripande målet för digitaliseringspolitiken är att Sverige ska bli bäst i världen på att nyttja 

digitaliseringens möjligheter (prop. 2011/12:1, utg. omr. 22, bet. 2011/12:TU1, rskr. 2011/12:87). I 

regeringens digitaliseringsstrategi (dnr N2017 /03643/D) har det övergripande målet brutits ned i 

fem delmål varav ett är digital kompetens. Strategin framhåller vikten av att främja matchningen av 

kompetens och att det är av central betydelse att näringslivets och det offentligas behov av en 

alltmer digitalt kompetent arbetskraft kan mötas. 

 

OECD genomförde, på uppdrag av regeringen, under 2017–2018 en översyn av Sveriges digitala 

transformation. OECD konstaterar att bristen på digitala specialister och digital spetskompetens är 

en flaskhals för innovation och tillväxt i Sverige. Behovet spås öka under de kommande åren i takt 

med att digitaliseringen utvecklas och nya teknologier som AI får genomslag. Även 

Digitaliseringsrådet (dnr 12019/00031/D) pekar på vikten av att aktörer från arbetsmarknaden, 

näringslivet och utbildningssektorn gemensamt agerar för att öka matchningen mellan utbud och 

efterfrågan på digital kompetens. Digitaliseringsrådet understryker även vikten av att öka andelen 

kvinnor inom it-sektorn, både ur ett jämställdhets- och kompetensförsörjningsperspektiv.  

 

Det finns utifrån ovanstående ett behov av att berörda aktörer tar ett gemensamt ansvar för att 

identifiera och genomdriva lösningar för att verka för en bättre kompetensförsörjning av digital 

spetskompetens. Det är därför angeläget att säkerställa en förbättrad tillgång till statistik och 

prognoser över det totala kompetensbehovet i näringsliv och offentlig sektor, i syfte att förbättra 

förutsättningarna för universitet och högskolor att möta upp med relevant utbildningsutbud som 

tillgodoser både kort- och långsiktiga behov. Det är vidare viktigt att synliggöra karriärs- och 

utvecklingsmöjligheter för digitala specialister samt öka kunskapen och möjligheterna att hantera 

orsaker till matchningsproblem inom it-sektorn, inte minst avseende den låga andelen kvinnor. 

1.1 Studiens syfte och upplägg 
Mot bakgrund av ovanstående genomförs i denna studie en kartläggning av befintliga initiativ inom 

samverkan, statistikproduktion samt utbildningsmöjligheter med koppling till digital 

spetskompetens. I rapporten beskrivs initiativ och insatser som syftar till att främja utbudet av 

digital spetskompetens. Kartläggningen innefattar även identifiering av statistik- och 

prognosverksamhet av relevans för regeringsuppdraget. Dessutom kartläggs ett urval av 

utbildningsmiljöer som främjar utvecklingen av digital spetskompetens. Studien avgränsas till 

aktiviteter inom Sverige. Studien har genomförts utifrån en kombination av metoder, där underlag 

dels samlats in genom dokumentstudier och dels genom intervjuer med personer insatta i de 

områden studien syftat till att belysa.1 

 

Ett syfte med denna kartläggning är att säkerställa att aktiviteterna inom ramen för 

regeringsuppdraget Digital spetskompetens skapar största möjliga nytta. För att uppnå detta 

behöver uppdraget förhålla sig till redan existerande aktiviteter och insatser på området. Ett annat 

syfte med kartläggningen är att identifiera samverkansmöjligheter för uppdraget. I det fortsatta 

                                                      
1 En förteckning över samtliga personer som intervjuats inom ramen för denna studie återfinns i Appendix. 
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arbetet inom ramen för regeringsuppdraget kommer analysen ligga till grund för fortsatt 

samverkan och dialog, samt fortsatt arbete med att ta fram statistik och prognoser. Även om 

denna rapport i stor utsträckning syftar till att fungera som ett material som används internt inom 

ramen för regeringsuppdragets arbete har rapporten utformats så att även externa intressenter 

ska kunna ta del av resultaten. Rapporten fungerar dels som ett slags uppslagsverk, men syftar 

även till att beskriva konkreta slutsatser och rekommendationer kring uppdragets fortsatta arbete. 

 

Vi har valt att utgå från en case-baserad ansats för att beskriva insatser och utbildningsmöjligheter 

för att främja digital spetskompetens. En alternativ ansats skulle kunna vara att utifrån ett mer 

kvantitativt perspektiv redogöra för olika typer av initiativ och utbildningar. Dock valdes en case-

baserad ansats då detta möjliggör en mer fördjupad bild av de utvalda insatserna och 

utbildningsmöjligheterna. 

 

Det bör även påpekas att denna studie sammanställts i mitten av 2020 under rådande 

coronapandemi som har inneburit stor omställningar för i princip samtliga sektorer i samhället. Den 

digitala transformationen har i många avseenden snabbats på till följd av exempelvis en betydande 

ökning av distansarbete. Stora delar av den undervisande sektorn har dessutom övergått till 

distansundervisning. Sammanställningen i denna rapport bör tolkas utifrån det faktum att den 

genomförts i ett läge där samhället genomgått snabba omställningar och där flera stora satsningar 

skett på kort tid. Det är därför möjligt att förutsättningarna för initiativ och utbildningsinsatser 

förändras på kort sikt efter rapportens färdigställande. 

1.2 Disposition 
Rapporten inleds med en sammanställning av hur olika aktörer beskrivit och definierat digital 

spetskompetens. Därefter följer en kartläggning av statistiska produkter och prognoser som på 

olika vis belyser digital spetskompetens. Vidare redogör vi för insatser och initiativ som på olika vis 

bidrar till att öka utbudet av digital spetskompetens. I följande delar av rapporten beskriver vi 

utbildningsmöjligheter för att skapa digital spetskompetens, varefter vi sammanställer andra 

aktörers rekommendationer på området. 
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2 Hur beskrivs digital spetskompetens 
av olika aktörer? 

Digital spetskompetens är ett komplext fenomen som behöver definieras. I detta kapitel 

sammanfattar vi därför hur olika aktörer valt att definiera och beskriva digital spetskompetens eller 

närliggande fenomen. Vi fokuserar primärt på definitioner och beskrivningar av digital 

spetskompetens och inte allmän kompetens inom digitalisering, även om distinktionen mellan 

dessa två fenomen inte alltid är uppenbar.  

 

I kapitlet beskriver vi respektive definition översiktligt i syfte att ge en övergripande bild av hur 

digital spetskompetens beskrivs av olika aktörer. För utförliga beskrivningar av definitionerna 

hänvisas till respektive underlagsrapport. Nedan sammanfattar vi några gemensamma drag bland 

dessa beskrivningar.  

 

 Teknisk kompetens samspelar med kompletterande kompetenser 

Den tekniska kompetensen utgör en slags grund för digitaliseringens samhällsomvälvande 

påverkan och implementering av nya digitala verktyg och processer. Att enbart beskriva den 

digitala spetskompetensen ur ett tekniskt perspektiv, såsom kunskap i programmering eller 

webbutveckling, är dock alltför begränsande. För att kunna hantera digitaliseringens 

möjligheter krävs även andra, kompletterande färdigheter. Även om tekniskt kunnande förstås 

är en viktig aspekt av den digitala spetskompetensen är kompletterande egenskaper 

avgörande för att kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter på ett framgångsrikt vis. Utan 

kunskaper om hur digitala lösningar kan implementeras och struktureras på organisations- och 

samhällsnivå minskar förutsättningarna för att dessa lösningar realiseras. 

 

 Förmågan att utvecklas 

Förutom goda tekniska och därtill kompletterande kunskaper lyfts även fram att en digital 

spetskompetens kräver en förmåga och inställning att ständigt utvecklas. Digitaliseringen och 

dess möjligheter utvecklas i snabb takt, vilket innebär att individer i fronten av denna 

utveckling behöver anamma de nya tekniker och processer som krävs för att ligga framme i 

spetsen. Förutom förmågan att hantera digitala verktyg är förmågan att följa med i den digitala 

utvecklingen viktig för att uppnå digital spetskompetens. Även egenskaper såsom 

problemlösningsförmåga, kreativt tänkande och förmåga att utveckla nya idéer inom sitt fält 

lyfts fram som viktiga egenskaper för att uppnå digital spetskompetens. 

 

 Fokus på gruppen snarare än individen 

Beskrivningarna av digital spetskompetens omfattar ofta framställningar av hur den digitala 

spetskompetensen i ett samhälle bör byggas upp av kunskaper och egenskaper som inte är 

möjliga att samla hos enskilda individer utan snarare på gruppnivå, där individer tillsammans 

skapar synergieffekter för att höja nivån på den digitala spetskompetensen i samhället. Det är i 

praktiken inte möjligt att skapa en uniform mall för digital spetskompetens på individuell nivå. 

För att öka den sammantagna digitala spetskompetensen i samhället krävs därför att individer 

besitter kompletterande egenskaper som tillsammans skapar en större helhet. 
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2.1 Digital Spetskompetens - Den nya renässansmänniskan 
På uppdrag av Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket genomfördes under våren 2020 en 

studie i syfte att definiera begreppet digital spetskompetens (Gulliksen et. al. 2020). Definitionen 

togs fram utifrån en kombination av vetenskapliga litteraturstudier, expertintervjuer, genomgång 

av befintlig statistik samt en workshop. Studien genomfördes i dialog med utbildningssektorn och 

arbetslivsföreträdare samt andra berörda aktörer. Uppdraget resulterade i en definition av digital 

spetskompetens som innefattade följande komponenter: 

 

 

Kunskap om teori och praktik i förhållande till samhällets digitalisering och kringliggande fenomen: 

- allmän bildning – en kunskapsbredd som innefattar delar av filosofi, etisk kunskap, 

- genuskunskap och samhällsvetenskapliga ämnen, 

- breddkunskap – datalogiska och systemvetenskapliga begrepp och processer (ICT 

literacy), 

- djupkunskap – unik specialistkunskap inom ett eller flera digitala underområden (t ex 

quantum computing, AI, maskininlärning, datasäkerhet, etc.), samt 

- domänkunskap – inom ett tillämpningsområde (t ex, sjukvård, energisystem, 

fordonsindustri, dataspel, etc.). 

 

Färdigheter och förmågor att kunna använda och skapa digitala produkter, och ta ställning till dess 

möjligheter och begränsningar. 

 

Framtidskompetenser (21st century skills) kritiskt tänkande, kreativitet, samarbetsförmåga, 

kommunikation, informationslitteracitet, medialitteracitet, tekniklitteracitet, flexibilitet, ledarskap, 

initiativförmåga, produktivitet, social skills. 

 

Disposition och ansvarstagande avser attityder och värderingar, genusmedvetenhet, etisk 

kompass, förståelse för teknikens samhällspåverkan. 

 

Rörlighet att snabbt kunna anpassa sin kunskap, hänga med i utvecklingen och lära nytt, samt 

motivation att delta i den digitala utvecklingen. 

 

Praktisk reflekterad erfarenhet av att ha aktivt deltagit i digital transformation. 

 

 

Sammantaget innefattar denna definition av digital spetskompetens många olika komponenter. 

Utöver rena praktiska färdigheter, såsom exempelvis programmeringskunskaper, lyfter författarna 

även fram mer ”mjuka” egenskaper såsom kreativt tänkande, en etisk kompass och förståelse för 

digitaliseringens samhällspåverkan. Författarna framhåller att då denna definition innefattar ett 

stort antal olika färdigheter och kunskaper bör utgångspunkten vara att digital spetskompetens 

byggs på gruppnivå snarare än enbart individnivå. Individer med kompletterande egenskaper har 

större förutsättningar att öka den digitala spetskompetensen i samhället jämfört med individer 

som stöpts i samma format. 

 

För att belysa komplexiteten i definitionen lyfter författarna även fram olika personas med 

exempel på hur individer på olika vis kan betraktas som digitalt spetskompetenta trots att de har 

relativt olika typer av bakgrund och färdigheter. Exempelvis beskrivs hur såväl 

maskininlärningsexperten såväl som sjuksköterskan som börjat arbeta med e-hälsofrågor kan 

betraktas som digitalt spetskompetenta. 
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2.2 Swedsoft 
Swedsoft är en ideell förening som arbetar för att öka svensk mjukvaras konkurrenskraft. Under 

hösten 2019 anordnades en workshop med företrädare för näringsliv, offentlig sektor samt 

lärosäten. Workshopen syftade till att ge inspel till regeringsuppdraget och skapa en definition av 

digital spetskompetens. Resultatet summerades i en rapport (Swedsoft 2020) där definitionen av 

digital spetskompetens sammanfattas på följande vis: 

 

 

“Digital spetskompetens utgörs av en fördjupad förmåga att utveckla, konfigurera och förvalta 

digitala verktyg och tjänster samt förmågan att följa med i den digitala utvecklingen i syfte att 

identifiera, utveckla och tillämpa teknologier och kombinationer av teknologier i lösningar som är 

ändamålsenliga.”  

 

 

Definitionen innefattar alltså dels en förmåga att hantera digitala verktyg och tjänster, och dels en 

förmåga att följa med i den digitala utvecklingen. Swedsoft beskriver vidare att digital 

spetskompetens handlar om en fördjupad förmåga att skapa nya lösningar, att förstå samverkan 

mellan olika tjänster och ekosystem på ett unikt vis samt att med en specialiserad och fördjupad 

kompetens kunna samordna olika delar så att en helhet skapas genom en specialiserad 

multikompetens. Denna typ av kompetens finns bland annat inom specifika teknikområden (till 

exempel programvaruteknik, radio- och mikrovågsteknik, algoritmer, säkerhet, kryptering och AI) 

eller inom digitala subdomäner såsom branschspecifika kunskaper för att skapa nya 

affärsmöjligheter, leda och/eller utveckla på nya vis. 

 

Swedsoft framhåller vidare att det är svårt, om inte omöjligt, att skapa en mall som per automatik 

innebär en ökad digital spetskompetens. Istället framhålls att olika delar av samhället, såsom 

lärosäten och näringsliv, bör samverka för att möjliggöra utvecklingen av digital spetskompetens. 

2.3 The Digital Skills and Jobs Coalition 
The Digital Skills and Jobs Coalition samlar aktörer i Europa för att främja utveckling av den digitala 

kompetensens i samhället. Aktörer i varje medlemsland organiserar sig i form av nationella 

koalitioner. Det övergripande syftet med koalitionsarbetet i Sverige (Digital Skills and Jobs Coalition 

Sweden) är att lyfta olika svenska aktörers goda exempel för att främja digital kompetens. 

Nätverket arrangerar och koordinerar gemensamma aktiviteter för att lyfta fram det nationella 

behovet av olika sorters digital kompetens inom följande fyra områden: 

 

 

• Digital kompetens inom hela utbildningskedjan – Digital Skills in Education. 

• Digital medarbetarkompetens – Digital Skills for the Labour Force. 

• Digital spetskompetens – Digital Skills for ICT Professionals. 

• Digital medborgarkompetens – Digital Skills For All. 

 

 

Även om ovanstående inte innefattar en fördjupad definition eller beskrivning av digital 

spetskompetens, kan det noteras att koalitionen valt att lägga fokus för den digitala 

spetskompetensen på färdigheter för yrkesverksamma inom IT-sektorn (ICT professionals). 
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2.4 The Digital Competence Framework for Citizens (EU-
kommissionen) 

The Digital Competence Framework for Citizens (DigComp 2.1) är en modell som presenterats av 

EU-kommissionen. I modellen beskrivs digitala kompetensnivåer utifrån åtta olika nivåer, där nivå 

5–6 beskrivs som ”avancerade” (advanced) kunskapsnivåer, medan nivå 7–8 utgörs av kunskaper 

som klassas som ”hög specialisering” (highly specialised).2 Respektive nivå beskrivs utifrån tre olika 

komponenter: typ av uppgifter, grad av autonomi samt kognitiv domän. Kompetensnivå 5–8, samt 

egenskaperna som ingår i respektive nivå, sammanfattas i tabellen nedan. 

 

 

    Tabell 1 - Högre kompetensnivåer inom The Digital Competence Framework for Citizens 

Kategori Nivå 

Beskrivning 

Typ av uppgifter Grad av autonomi Kognitiv domän 

Avancerad 

5 
Olika uppgifter och 

problem 
Leder andra individer Tillämpande 

6 Mest lämpliga uppgifterna 
Förmåga att anpassa sig 
till andra i en komplex 

värld 
Utvärderande 

Hög 
specialisering 

7 
Komplexa problem med 

begränsat antal lösningar 

Förmåga att bidra till 
utveckling inom yrket och 

att vägleda andra 
Skapande 

8 
Komplexa problem med 

många olika 
interagerandefaktorer 

Skapar nya idéer och 
processer inom sitt 

område 
Skapande 

     Källa: The Digital Competence Framework for Citizens (DigComp 2.1) 

 

 

De högsta kompetensnivåerna, 7–8, beskrivs således som olika former av specialistkunskaper, 

vilket kan liknas vid digital spetskompetens. På den allra högsta nivån beskrivs förmågor att lösa 

komplexa problem med många interagerande faktorer. Vad gäller graden av autonomi beskrivs 

avseende den högsta kompetensnivån en förmåga att ge upphov till nya idéer och processer inom 

sitt område. Inom den kognitiva domänen beskrivs den högsta kompetensnivån som skapande, i 

jämförelse med exempelvis tillämpande eller utvärderande som framhålls inom lägre 

kompetensnivåer. 

2.5 OECD 
Ett ytterligare exempel på hur digital (spets)kompetens kan beskrivas är OECD:s3 kategorisering av 

digital kompetens som innefattar tre kategorier: (i) specialistkompetens inom IT, (ii) 

kompletterande kompetenser, samt (iii) generell IT-kompetens.4 

 

 

                                                      
2 Nivåerna 1–2 beskrivs som grundläggande (foundation) och nivåerna 3-4 beskrivs som medelhög (intermediate). 
3 OECD (2016). Skills for a Digital World: OECD Publishing, 2016 Ministerial Meeting on the Digital Economy 
Background Report.   
4 På engelska: (i) ICT specialist skills, (ii) ICT complementary skills samt (iii) ICT generic skills. 
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Specialistkompetenser inom IT innebär att ha färdigheter som gör det möjligt att producera 

produkter och tjänster baserade på it-lösningar såsom mjukvara, webblösningar, e-

handelsplattformar, nätverkshantering samt utveckling av applikationer. 

 

Kompletterande kompetenser innefattar förmågor som är viktiga att besitta i förhållande till den 

snabba digitala utvecklingen, såsom flexibilitet att arbeta mer agilt, ledarskap och planering, 

problemlösning samt förändringsbenägenhet. 

 

Generella IT-kompetenser innefattar färdigheter att hantera it-lösningar i det dagliga arbetet, 

såsom exempelvis att tillförskaffa sig information online och att använda olika typer av 

programvaror. 

 

 

Inom ramen för denna indelning kan kompetenstypen specialistkompetenser inom IT betraktas som 

en variant av digital spetskompetens. Även om kunskapskategorin kompletterande egenskaper inte 

explicit innebär ett krav på teknisk kunskap, innefattar denna kategori förmågor som på olika vis 

innebär att digitala möjligheter kan utnyttjas till fullo och implementeras på relevanta vis. 

Kategorin skulle även kunna jämföras med de mjuka aspekter som ryms inom ramen för 

definitionen som beskrivs av Gulliksen et. al. (2020). 

2.6 Tillväxtanalys 
Tillväxtanalys använder sig av en liknande definition i sitt arbete med att kartlägga framtidens 

kompetensbehov för digital strukturomvandling (se Tillväxtanalys 2020a). Myndigheten framhåller 

att utbildningssystemet behöver tillgodose följande mix av kompetenser för att tillgodose behoven 

som den digitala strukturomvandlingen ger upphov till:  

 

 

Teknisk specialkompetens behövs för att utveckla och implementera ny teknik. 

 

Kompletterande icke-tekniska kompetenser i form av ledarskap för digital transformation som 

även omfattar företag som jobbar i nätverk. Kompetensen innefattar bland annat kommunikation, 

samarbete mellan människa och maskin, kritiskt tänkande, kreativt tänkande och etik. 

 

Generell digital kompetens som gör att alla anställda kan använda den nya tekniken i det dagliga 

arbetet. 

 

 

Denna beskrivning av digitala kompetenser påminner mycket om OECD:s som beskrivits i avsnittet 

ovan. I denna definition kan teknisk specialkompetens betraktas som ett slags digital 

spetskompetens, där fokus ligger på just de tekniska aspekterna av digitala möjligheter. Precis som 

i OECD (2016) lyfter Tillväxtanalys fram kompletterande kompetenser som viktiga för att beskriva 

och utveckla digital kompetens på samhällsnivå. 
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2.7 IT&Telekomföretagen 
Ett ytterligare perspektiv på digital spetskompetens är hur olika kompetenser som ryms inom 

begreppet samspelar för att lösa problem. IT&Telekomföretagen (2017) beskriver digital 

kompetens utifrån nedanstående struktur med yrkeskategorier fördelat på tre olika dimensioner – 

teknikfokus, affärsfokus samt användarfokus. 

 

Kompetenser inom de tre olika dimensionerna kompletterar varandra för att skapa nya lösningar 

och innovationer. Exempelvis har supporttekniker och mjukvaru-/systemutvecklare ett starkt 

teknikfokus, medan säljare med affärsansvar, digitala ledare / IT-chefer samt projektledare har ett 

mer affärsmässigt fokus. Yrken som systemförvaltare, UX-experter och utbildare har fokus på 

användaren. Vissa yrkesroller har kombinerade fokusområden, såsom verksamhetsutvecklare och 

affärskonsulter som har både affärsfokus och användarfokus. 

 

Figur 1 – Digital kompetens utifrån teknik-, affärs-, samt användarfokus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: IT&Telekomföretagen (2017) 
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3 Statistik och prognoser 

I regeringsuppdraget ingår att utveckla statistik och prognoser som belyser digital spetskompetens. 

I detta kapitel beskriver vi därför existerande statistik- och prognosprodukter som utifrån olika 

perspektiv - och i olika utsträckning - beskriver utbud och efterfrågan på digital spetskompetens. Vi 

beskriver avsändare för respektive statistik- eller prognosprodukt, antaganden och metod/modell, 

samt vilket underlag som ligger till grund för analysen. Vidare beskrivs vilka (relevanta) yrken eller 

utbildningar som ingår, hur lång period som eventuellt prognostiseras, samt huruvida uppgifterna 

är regionalt nedbrytbara. Syftet med kapitlet är att ge en övergripande bild av förutsättningarna att 

beskriva digital spetskompetens genom olika statistiska metoder och produkter. 

Sammanställningarna är endast översiktlig och syftar inte till att redogöra för underlagen i detalj. 

För utförliga beskrivningar hänvisas till producenternas dokumentation av respektive underlag. 

 

De olika statistik- och prognosprodukterna som beskrivs i detta kapitel uppvisar stor variation i 

angreppsätt och metodik för att belysa utbud och efterfrågan på kompetens. En metodik som 

används i flera sammanställningar är distribution av enkäter till företag eller andra aktörer som 

getts möjlighet att beskriva sitt kompetensbehov. IT&Telekomföretagen distribuerar regelbundet 

en enkät som fokuserar på yrken med IT-, telekom- och annan digital spets. Swedsoft har vid två 

tillfällen genomfört enkätundersökningar riktade mot arbetsgivare i syfte att belysa 

mjukvaruanvändning och –produktion, samt efterfrågan på kompetens inom dessa områden. 

Tillväxtanalys har i en studie haft en annan ansats, där en expertgrupp i enkäter och andra 

delmoment bedömt den framtida utvecklingen för efterfrågan på digital kompetens. Region Skåne 

har analyserat jobbannonser som publicerats inom Arbetsförmedlingens yrkesområde Data/IT 

genom en automatiserad textanalys. Myndigheten för Yrkeshögskolan tar regelbundet fram 

områdesanalyser inom bland annat Data/IT som belyser övergripande trender som påverkar 

förutsättningarna för yrkeshögskoleutbildningar. Ett internationellt exempel på sammanställning av 

utbud av IKT-specialister är Eurostat som sammanställt data som baseras på 

arbetsmarknadsundersökningar i EU-länder. 

 

Vissa statistiska produkter och prognoser som beskrivs i kapitlet kan användas för att på ett 

indirekt vis belysa digital spetskompetens. Ett exempel på sådan produkt är SCB:s Trender och 

prognoser, där trender för utbud och efterfrågan på olika utbildningsgrupper prognostiseras – 

däribland utbildningar med koppling till data/IT. SCB tar även fram Arbetskraftsbarometern där 

arbetsgivare bedömer kommande efterfrågan på olika utbildningsgrupper. Arbetsförmedlingen 

genomför yrkesprognoser för att belysa efterfrågan bland annat inom yrkesgruppen Data/IT. 

Svenskt Näringsliv distribuerar regelbundet en enkät till sina medlemsföretag för att bland annat 

identifiera de yrken som det rådet störst brist inom. I kapitlet beskriver vi även två rapporter som 

producerats inom ramen för regeringsuppdraget Digital Spetskompetens. I rapporterna beskrivs 

huruvida flödesanalyser samt regionala matchningsindikatorer kan vara lämpliga för att belysa 

utvecklingen för digital spetskompetens. 

 

Noterbart är att de flesta statistik- och prognosprodukter fokuserar på efterfrågan snarare än 

utbud av kompetens. Många produkter baseras på information från arbetsgivare eller andra 

aktörer där kommande behov av arbetskraft bedöms. Däremot belyser få produkter utvecklingen 

för utbudet av arbetskraft. I tabellen nedan sammanfattas de statistiska produkter och prognoser 

som beskrivs i detta kapitel. Inledningsvis beskriver vi i detta kapitel statistik och prognoser som 

produceras på regelbunden basis. Därefter beskriver vi underlag som inte produceras på 

regelbunden basis, såsom exempelvis rapporter som producerats vid ett enskilt tillfälle. 
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Tabell 2 – Sammanfattning av statistik- och prognosprodukter 

 

 

Avsändare / 
producent 

Typ av 
produktion 

Periodicitet Underlag 
Yrken / 

utbildningar 
Prognos-
horisont 

Geografisk 
indelning 

IT&Telekom-
företagen 

Kompetensenkät 
Vart tredje år 
sedan 2012 

Webenkät 

Yrken med IT-, 
telekom- och 
annan digital 

spets 

Mäter nuläge 
samt prognos 
på 3-5 års sikt 

Nationell nivå 

SCB 
Trender och 
prognoser 

Vart tredje år 

Kombination av 
olika statistiska 

underlag 
(registerdata) 

58 olika 
utbildnings-
inriktningar 

Den senaste 
prognosen 
sträcker sig 

fram till 2035 

Nationell nivå. 
Arbete pågår 

med regionala 
varianter. 

UKÄ Planeringsunderlag 
Ungefär vart 

tredje år  

Trender och 
prognoser samt 
kompletterande 

underlag 

35 olika 
utbildnings-
inriktningar 

Den senaste 
prognosen 
sträcker sig 

fram till 2035 

Nationell nivå 

SCB 
Arbetskrafts-
barometern 

Årligen 
Enkät-

undersökning 

Ca 70 
utbildningsgru

pper 
3 år Nationell nivå 

Arbets-
förmedlingen 

Yrkesprognoser 
Två gånger 

årligen 

Kombination av 
intervjuer, enkät 

och statistik 

15 
yrkesområden

, varav 8 
delyrken inom 
yrkesområdet 

Data/IT 

Ett och fem 
års sikt 

Nationell och 
regional nivå 

Svenskt 
Näringsliv 

Rekryteringsenkät 
Ungefär 

vartannat år 

Enkät till Svenskt 
Näringslivs 

medlemsföretag 

Yrken fördelat 
per bransch-
organisation 

Nulägesanalys
, i vissa fall 

bedömningar 
på kort sikt 

Nationell och 
regional nivå 

Myndigheten 
för yrkes-
högskolan 

Områdesanalyser 

Material för 
internt bruk 

samlas in 
löpande 

Kombination av 
flera typer av 

underlag 

Data/IT (samt 
ytterligare 

fem områden) 

Ungefär 3-5 
års sikt 

Nationell nivå 
(dock även 

regional nivå 
internt) 

Tillväxtanalys 
Delphiinspirerad 
studie om digital 

kompetens 
- 

Expert-
bedömningar 

Digitala 
kompetenser 

10 år 

Generell 
utveckling, ej 

regionalt 
nedbrutet 

Region Skåne 
Analys av 

jobbannonser 
- 

Textanalys av 
jobbannonser 

Yrkesområdet 
Data/IT 

Endast nuläge 
Regionalt 

nedbrytbar 

Swedsoft  
Statistik om 

mjukvaruanvändnin
g och -produktion 

- 
Enkät-

undersökning 
Mjukvaruutve

ckling 

Nulägesanalys
, i vissa fall 

bedömningar 
på 3-5 års sikt  

Nationell nivå 

Eurostat 
Sammanställning av 

yrkesverksamma 
inom IT 

- 
Arbetskrafts-

undersökningar 
IKT-

specialister 
Endast nuläge 

EU-/ nationell 
nivå 

Digital Spets-
kompetens 

Flödesanalys av 
examinerade från 
datautbildningar 

- Registerdata 
Urval av 

datarelaterad
e utbildningar 

Nuläge / 
historisk 

utveckling 

Nationell nivå 
(regional 

nedbrytning 
möjlig) 

Digital Spets-
kompetens 

Analys av regionala 
matchnings-
indikatorer 

- 
Regionala 

matchnings-
indikatorer 

SSYK 
Nuläge / 
historisk 

utveckling 

Nedbrytning 
av FA-regional 

nivå möjlig 
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3.1 Statistik och prognoser som produceras regelbundet 
I detta avsnitt beskriver vi statistik och prognosverksamhet som produceras återkommande med 

en viss regelbundenhet.  

 

3.1.1 IT&Telekomföretagens kompetensenkät 
Avsändare, periodicitet samt underlag: Branschorganisationen IT&Telekomföretagen distribuerar 

regelbundet enkäter till arbetsgivare om behovet av IT-, telekom- och annan digital 

spetskompetens. Enkäter har hittills skickats ut 2012, 2015, 2017 samt 2020. Enkäten omfattar 

bedömningar av vilka drivkrafter som ligger bakom organisationernas kompetensbehov. En stor del 

av enkäten fokuserar dock på vilka typer av kompetenser som efterfrågas, såsom personliga 

egenskaper, utbildningsbakgrund och kunskaper i olika programmeringsspråk. I enkäten belyses 

både nuvarande efterfrågan på kompetenser och respondenternas bedömningar av förändringar 

av efterfrågan på några års sikt. Dessutom får respondenterna bedöma vilka rekryteringsvägar de 

ser som mest användbara vid anställning av ny personal. 

Metod och antaganden: Utformningen av den senaste enkäten som skickades ut i början av 2020 

skedde genom en process som innefattade intervjuer och en för-enkät. Den slutliga enkäten 

skickades ut till respondenter som föranmält sitt intresse. Enkäten kunde även besvaras via en 

öppen länk. Enkäten distribueras brett, både via utskick och genom att enkäten kan besvaras via 

öppna länkar. Inga begränsningar har gjorts kring vilka organisationer som kan besvara enkäten. 

Inga viktningar eller andra justeringar har gjorts av enkätsvaren för att göra svaren representativa 

för det svenska näringslivet (eller den svenska IT & telekomsektorn). Svaren avser endast de 

organisationer respondenterna är verksamma inom.  

Yrken och utbildningar: I enkäten bedömer arbetsgivare efterfrågan på anställda inom yrken med 

IT-, telekom- och annan digital spetskompetens. Enkäten omfattar drivkrafter och kompetenser 

snarare än enskilda yrken. Enkäten belyser även arbetsgivares efterfrågan på anställda med olika 

utbildningsnivåer. I figuren nedan ges exempel på formulering av frågeställning samt resultat.  
 

Figur 2 - Drivkrafter som påverkar kompetensbehovet på tre till fem års sikt (topp fem) 

- andel respondenter som angett ”ganska stark” eller ”mycket stark” påverkan 

 

Källa: IT&Telekomföretagens kompetensenkät 2020 samt Digital Spetskompetens (2020c). 
Frågeställning: ”Hur starkt tror du att följande drivkrafter kommer påverka kompetensbehovet i din organisation, 
eller den du representerar, på tre till fem års sikt?” 
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Tidshorisont för prognos: I enkäten bedömer arbetsgivarna drivkrafter som påverkar 

kompetensbehovet på 3-5 års sikt. Arbetsgivarna bedömer även behovet av kompetensförsörjning 

inom olika kategorier inom 3-5 års sikt. I enkäten efterfrågas även organisationens användning av 

olika typer av kompetenser i nuläget.  

Regionuppdelning: Information om vilka regioner respondenterna är verksamma inom efterfrågas i 

enkäten. Resultaten redovisas endast på nationell nivå, men regionalt nedbruten statistik är möjlig 

att sammanställa. 
 

3.1.2 Trender och prognoser 

Avsändare, periodicitet samt underlag: SCB publicerar vart tredje år Trender och prognoser. 

Rapporten beskriver dels övergripande trender på arbetsmarknaden och bland befolkningen och 

dels prognoser över arbetsmarknadens tillgång och efterfrågan på ett flertal utbildningsgrupper på 

längre sikt. För ett stort antal gymnasie- och högskoleutbildningsgrupper ges också en särskilt 

utförlig redovisning av nuvarande och beräknat framtida läge på arbetsmarknaden. Den senaste 

rapporten publicerades hösten 2017 och avsåg utvecklingen för respektive utbildningsgrupp fram 

till 2035. Nästa publicering var planerad till december 2020, men kommer på grund av justeringar 

till följd av coronapandemin och dess påverkan på arbetsmarknaden publiceras i februari 2021. 

Metod och antaganden: Prognoserna bygger på ett 

flertal olika antaganden om befolkningens utveckling (så 

som fruktsamhet, medellivslängd, in- och utvandring, 

pensionsavgångar), nuvarande tillgång på utbildade (så 

som andelen som fullföljer gymnasie- och 

högskoleutbildning) och efterfrågan på utbildade 

(baseras på en sysselsättningsprognos, 

näringsgrensprognos, yrkesprognos och en 

utbildningsprognos). 

Yrken och utbildningar: I Trender och Prognoser 

beräknas den framtida tillgången och efterfrågan på 

personer med en specifik utbildningsinriktning, och inte 

tillgången på personer med ett visst yrke eller från en 

särskild yrkesgrupp. Prognoserna innehåller en mer 

detaljerad redovisning för 58 utbildningsinriktningar på gymnasie- och högskolenivå. Specifika 

prognoser presenteras inte för digital (spets)kompetens, men utbildningar med koppling till denna 

typ av kompetens kan väljas ut och följas upp. Exempelvis finns detaljerade prognoser om utbud 

och efterfrågan för personer med datautbildning och civilingenjörer med inriktning på teknisk fysik, 

elektro- och datateknik. 

Tidshorisont för prognos: Den senaste prognosen som publicerades år 2017 sträcker sig fram till 

2035. 

Regionuppdelning: Prognoserna redovisas på nationell nivå men SCB har ett pågående 

utvecklingsuppdrag som syftar till att utveckla motsvarande analyser på regional nivå. 

 

 

Bristen på personer med 
datautbildning på 

eftergymnasial nivå 
prognostiseras till 
8 000 

år 2035 
 
Källa: Trender och prognoser (2017). 
Not: Utbildningsgrupp 45D 
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3.1.3 UKÄs planeringsunderlag 

Avsändare, periodicitet samt underlag: UKÄs föregångare Högskoleverket publicerade mellan 

2006 och 2012 regelbundet planeringsunderlag med prognoser för den framtida balansen mellan 

arbetsmarknadens behov och tillskottet av utbildade från högskolan. År 2015 publicerade UKÄ 

ytterligare ett planeringsunderlag och ett nytt är planerat att publiceras år 2021. Rapporterna 

baseras på SCB:s Trender och prognoser och innehåller prognoser över arbetsmarknadens tillgång 

och efterfrågan på personer från 35 olika högskoleutbildningar. Prognoserna syftar till att 

informera dels universitet och högskolor om balansen på arbetsmarknaden och dels blivande 

studenter om möjligheterna på arbetsmarknaden när de beräknas studerat färdigt. 

Metod och antaganden: Beräkningarna bygger i stor utsträckning på SCB:s Trender och prognoser 

med vissa justeringar. Prognoserna bygger på en tillgångsdel och en efterfrågedel. För att skatta 

tillgången används - grovt förenklat - uppföljningar av tidigare årskullar och deras examensfrekvens 

samt antalet nybörjare. Det görs även alternativa tillgångsberäkningar som tar hänsyn till 

exempelvis förändringar i migrationsmönster och tillfälliga utbyggnader av vissa utbildningar. 

Efterfrågedelen bygger på beräkningar från SCB:s befolkningsprognos, sysselsättningsprognos, 

näringsgrensprognos och yrkesprognos. 

Yrken och utbildningar: I rapporten beräknas den framtida tillgången och efterfrågan på 35 olika 

utbildningsgrupper enligt SUN. Det presenteras ingen specifik prognos för personer med digital 

(spets)kompetens, men det finns särskilda prognoser för personer med exempelvis datautbildning.  

Tidshorisont för prognos: Den senaste prognosen publicerades år 2015 och prognosticerar 

balansläget på arbetsmarknaden fram till 2035.  

Regionuppdelning: Prognoserna redovisas på nationell nivå.  

3.1.4 SCB:s arbetskraftsbarometer 

Avsändare, periodicitet samt underlag: SCB:s arbetskraftsbarometer är en årlig undersökning där 

arbetsgivare tillfrågas om deras behov av utbildad arbetskraft. Undersökningen har genomförts 

sedan 1959 och syftet är att kartlägga arbetsmarknadsläget på 1 respektive 3 års sikt för olika 

utbildningsgrupper, varav de flesta är högskoleutbildningar. Resultatet baseras på en enkät som 

skickas ut till ett antal arbetsställen som innehåller frågor om hur respondenterna bland annat 

uppfattar tillgången på arbetssökande och hur de bedömer att det kommer förändras på ett 

respektive tre års sikt. I rapporten finns också viss 

information om könsfördelning, åldersstruktur 

och löner bland de olika utbildningsgrupperna. 
 

I den senaste undersökningen från 2019 lyfter SCB 

att det finns en stor efterfrågan på utbildade 

programmerare och systemvetare. Många 

arbetsgivare behöver också öka antalet anställda 

civilingenjörer med inriktningar inom elektronik, 

datateknik eller automation och 

högskoleingenjörer med inriktning mot el, 

elektroteknik eller datateknik.  

 

8 av 10 
arbetsgivare uppger att de behöver 

utöka det befintliga antalet 
anställda programmerare och 

systemvetare de närmaste tre åren 
 
Källa: SCB:s arbetskraftsbarometer 2019 
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Metod och antaganden: Undersökningen är en urvalsundersökning bland slumpvist utvalda 

arbetsställen i landet, stratifierade utifrån branschtillhörighet. Arbetsgivarna tillfrågas om 

tillgången på sökande (God tillgång/Balanserad tillgång/Brist) samt hur de bedömer att antalet 

anställda med de aktuella utbildningarna kommer att förändras på ett respektive tre års sikt 

(Öka/Vara oförändrat/Minska). I den senaste undersökningen bestod urvalet av 7 200 arbetsställen 

och svarsfrekvensen var 67 procent.  

Yrken och utbildningar: Totalt ingår ungefär 70 utbildningsgrupper på gymnasial och 

eftergymnasial nivå i undersökningen. Utbildningarna är indelade efter sex utbildningsområden: i) 

pedagogik och lärarutbildning, ii) samhällsvetenskap och juridik, iii) teknik och tillverkning, iv) 

naturvetenskap, lant- och skogsbruk, djursjukvård, v) hälso- och sjukvård, social omsorg samt vi) 

övriga utbildningar. Specifika prognoser presenteras inte för digital (spets)kompetens, men 

utbildningar med koppling till denna typ av kompetens kan väljas ut och följas upp. 

Tidshorisont för prognos: Arbetsgivarna bedömer behovet av arbetskraft de närmaste tre åren.  

Regionuppdelning: Underlaget publiceras på nationell nivå.  
 

3.1.5 Arbetsförmedlingens yrkesprognoser 

Avsändare, periodicitet samt underlag: Arbetsförmedlingen sammanfattar två gånger per år 

yrkesprognoser för de vanligaste yrkena (ca 200) fördelade på 15 yrkesområdena i Var finns 

jobben?. I denna prognosprodukt redovisas en prognos över konkurrensen om jobb inom ett antal 

yrken respektive yrkesområden. Syftet är att ge en beskrivning av arbetsmarknadsläget ur ett 

yrkesperspektiv. Utöver sammanställningen publicerar myndigheten även mer detaljerad 

information om respektive yrke på webben i Yrkeskompassen.  

Ett av 15 yrkesområden som publiceras i Var finns jobben? är Data/IT. I den senaste prognosen 

bedömdes jobbkonkurrensen inom samtliga åtta yrken som ingår i yrkesområdet Data/IT5 vara 

antingen liten eller mycket liten.  

Metod och antaganden: För att beräkna möjligheterna till arbete inom ett visst yrke används ett 

bristindex baserat på förmedlingskontorens bedömningar av arbetsmarknadsläget. Bedömningarna 

bygger på intervjuer med totalt drygt 13 000 arbetsgivare från både privat och offentlig sektor samt 

på förmedlingarnas kunskap från den dagliga verksamheten. Bedömningarna viktas därefter utifrån 

antalet förvärvsarbetande inom yrket per kommun. Resultatet blir ett bristindex på skalan 1-5 där 1 

motsvarar ett mer påtagligt överskott/en mycket hård konkurrens om jobben och 5 en mer påtaglig 

brist/mycket liten konkurrens om jobben.  

Prognoserna på fem års sikt beräknas utifrån en statistisk modell i vilken de kortsiktiga 

bedömningarna utgör startvärdet. Modellen tar hänsyn till flertalet olika variabler så som antalet 

inskrivna arbetslösa, sysselsättnings- och befolkningsutveckling samt antalet lediga platser. Till sist 

görs också ett omfattande granskningsarbete. De femåriga prognoserna redovisas på samma skala 

(1-5) som de kortsiktiga prognoserna men för färre yrken. Metoden för Arbetsförmedlingens 

yrkesprognoser är under omarbetning och nya prognoser utifrån den nya metodologin förväntas 

publiceras under våren 2021. 

 

                                                      
5 Mjukvaru- och systemutvecklare, systemanalytiker och IT-arkitekter, systemtestare och testledare, 
systemförvaltare, drifttekniker, nätverks- och systemtekniker, systemadministratörer samt supporttekniker. 
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Yrken och utbildningar: Prognoserna täcker nära 200 av de vanligaste yrkena. Det motsvarar 

sammanlagt närmare 80 procent av samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden. Specifika prognoser 

presenteras inte för digital (spets)kompetens, men yrken med koppling till denna typ av kompetens 

kan väljas ut och studeras.  

Tidshorisont för prognos: Prognoser sker på ett och fem års sikt.  

Regionuppdelning: Mer detaljerade prognoser för respektive yrke, på regional såväl som 

kommunal nivå, på både ett och fem års sikt, publiceras i verktyget Yrkeskompassen. 
 

3.1.6 Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 

Avsändare, periodicitet samt underlag: Svenskt Näringsliv genomför sedan 1990-talet en 

återkommande undersökning bland sina medlemsföretag, Rekryteringsenkäten. Syftet är att 

kartlägga företagens rekryteringsmönster, rekryteringsbehov och uppfattning av kompetensläget. 

En stor del av undersökningen fokuserar på om och hur företagen har rekryterat, hur rekryteringen 

gått till och vilka konsekvenser som rekryteringssvårigheter bedöms ha för verksamheten. 

Undersökningen visar också vilka typer av kompetenser som efterfrågas hos företagen som till 

exempel personliga egenskaper och utbildningsnivå. Den senaste undersökningen publicerades 

våren 2018 då rekryteringsenkäten år 2020 sköts fram på grund av den rådande coronapandemin. 

Metod och antaganden: Rekryteringsenkäten är en urvalsundersökning där urvalet görs bland 

Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Urvalet är stratifierat utifrån län och företagens storlek. I den 

senaste undersökningen från 2018 uppgick svarsfrekvensen till drygt 30 procent vilket innebar att 

närmare 6 000 företag svarade. 

Yrken och utbildningar: I enkäten redovisas en lista på de yrken inom respektive bransch där det 

varit svårt för företagen att rekrytera. Dessa anges av respondenterna i öppna svar. Inom 

tjänstesektorn visade den senaste rekryteringsenkäten att det varit svårt att rekrytera webb- och 

systemutvecklare, programmerare och projektledare. Dock produceras inga sammanställningar av 

digital (spets)kompetens specifikt. 

Tidshorisont för prognos: De flesta frågor handlar om företagens nuvarande situation. Enstaka 

frågor, såsom exempelvis hur företagen planerar att lösa kompetensbehoven på tre års sikt ger en 

indikation på framtidsutvecklingen. 

Regionuppdelning: Redovisningen av resultaten sker både på nationell och regional nivå, men 

primärt på nationell nivå. Enstaka frågor redovisas på länsnivå. 
 

3.1.7 Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsanalyser 

Avsändare, periodicitet samt underlag: Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) genomför 

regelbundet analyser av arbetsmarknadens behov av yrkeshögskoleutbildningar. Som en del av 

dessa analyser produceras områdesanalyser som syftar till att på ett övergripande vis belysa och 

analysera faktorer som kan komma att påverka kompetensbehoven inom ett område, samt 

identifiera framtida kompetensbehov som efterfrågas från yrkeshögskolan. Insamlingen av 

omvärldsinformation som ligger till grund för analyserna sker löpande under hela året. 

Informationen används internt vid bedömningar av behov av olika utbildningar, men sammanställs 

även för externt bruk i rapportformat. 
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Metod och antaganden: Som underlag till analyserna används information från 

branschorganisationer samt andra relevanta källor, såsom exempelvis bevakning av hemsidor, 

sökord, söksträngar, rapporter med mera. Även statistik såsom till exempel pensionsavgångar och 

sysselsättningsutveckling vägs in i de fall det bedöms relevant. Myndigheten träffar berörda 

branschorganisationer med viss regelbundenhet för att diskutera efterfrågebilden och stämma av 

hur väl utbildningsutbudet möter efterfrågan. Företrädare för de branscher som analyseras bidrar 

med kvalitetssäkring av underlaget. 

Yrken och utbildningar: Analysen belyser trender inom olika yrkesområden, däribland Data/IT. 

Förutom Data/IT genomförs omvärldsanalyser inom områdena Ekonomi, administration och 

försäljning, Hälso- och sjukvård, Samhällsbyggnad, Teknik samt Transporttjänster. Trender inom de 

olika yrkeskategorierna redovisas i separata rapporter. Även om fokus för analyserna är behovet av 

kompetens som efterfrågas från yrkeshögskolan omfattar analyserna breda bedömningar av 

trender som även är av relevans för andra utbildningstyper. 

Tidshorisont för prognos: Sammanställningen innefattar trender samt utveckling inom respektive 

område på 3-5 års sikt. I de publicerade rapporterna sammanfattas trenderna utifrån respektive 

trends strategiska påverkan samt brådska. Se nedanstående figur som sammanfattar 

bedömningarna av trender inom Data/IT. 

 

Figur 3 – Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av trender inom Data/IT 

 

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan (2019) 

Regionsuppdelning: Analysernas redovisas primärt på nationell nivå, med inslag av regionala 

reflektioner. 
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3.2 Statistik och prognoser som inte produceras regelbundet 
I detta avsnitt beskriver vi statistik och prognoser som inte produceras på regelbunden basis. 

 

3.2.1 Delphi-inspirerad studie genomförd av Tillväxtanalys 

Avsändare, periodicitet samt underlag: Tillväxtanalys avslutade under 2020 sitt ramprojekt 

Framtidens kompetensbehov för digital strukturomvandling. Inom detta ramprojekt belystes den 

digitala kompetensen i svenskt näringsliv, behoven framöver och om utbildningssystemet 

tillgodoser detta behov. I en delrapport under detta ramprojekt (Tillväxtanalys 2020b) 

genomfördes en delphiinspirerad studie, där en expertgrupp i en iterativ process bedömde hur 

efterfrågan på kompetenser kommer att utvecklas på sikt. Fokus ligger på hur jobben kommer att 

förändras och vilken digital kompetens som kommer att behövas för att utföra dessa jobb. 

Metod och antaganden: Studien baseras på en ansats inspirerad av delphimetodik. I praktiken 

innebär detta en kartläggning av experters syn på utvecklingen för omogna områden med låg 

samsyn och motstridiga forskningsresultat – i detta fall digitala kompetensbehov. Tillväxtanalys 

bedömer att den delphiinspirerade ansatsen lämpar sig väl för kunskapsuppbyggnad inom området 

digital kompetens eftersom det är ett område med motstridiga forskningsresultat där ledande 

experter har olika bedömningar av framtida utvecklingen. Den slutliga gruppen av experter 

utgjordes av en kombination av forskare, policymakare och företagsrepresentanter. Experterna 

valdes ut utifrån följande kriterier: 

 position och ansvarsområde i organisationen  

 kunskap och erfarenhet inom fälten digitalisering och digital kompetens samt gärna något av 

områdena AI, arbetsmarknad eller jämställdhet 

 villighet och tid att delta i framsynen 

I studiens inledande skede genomfördes en litteraturstudie i syfte att sammanställa en 

grundläggande bild om dagens kunskapsläge. Därefter genomfördes en enkätstudie i två omgångar 

riktad mot de utvalda experterna. Enkätfrågorna belyste hur arbetsuppgifterna ser ut om 10 år och 

vilken digital kompetens de kommer att kräva. Resultaten från runda 1 delgavs experterna och 

användes för att förfina frågorna i runda 2. Efter runda 2 analyserades resultaten och 

sammanställdes i en skriftlig rapport som experterna fick möjlighet att kommentera. Figuren nedan 

sammanfattar metodprocessen. 

 

Figur 4 – Bedömningar av företagets största kompetensbehov de kommande 3-5 åren. 

Källa: Tillväxtanalys (2020b) 
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Yrken och utbildningar: Något förenklat bedömer experterna övergripande framtidsbilder som 

påverkar förutsättningarna för digitala kompetenser, hur specifika branscher påverkas av den 

digitala strukturomvandlingen, samt i vilken utsträckning generell digital kompetens, 

kompletterande icke-tekniska kompetenser samt teknisk specialkompetens kommer att krävas 

framöver. 

Tidshorisont för prognos: Experterna bedömde utvecklingen för digitala kompetenser på 10 års 

sikt. 

Regionuppdelning: Studien fokuserar på digitala kompetenser generellt och bryter inte ner 

informationen på regional nivå. 
 

3.2.2 Analys av jobbannonser i Skåne 

Avsändare, periodicitet samt underlag: Region Skåne tog år 2018 fram en analys av efterfrågan på 

IT-kompetens i Skåne genom att analysera jobbannonsdata.6 Analysen baserades på textanalys av 

jobbannonser som publicerats under perioden 2017-09-12 till 2018-01-12. Analysen beskriver 

exempelvis vilka yrken inom data/it arbetsgivarna efterfrågar och efterfrågan på kompetenser 

inom programmeringsspråk, operativsystem, mjukvara/verktyg, utvecklingsmetoder, certifieringar 

samt utbildningsnivå. I Figur 5 ges ett exempel på resultat från analysen, där de programspråk som 

omnämns flest gånger i jobbannonser under den studerade perioden framgår. 

 

Figur 5 – Antal omnämnanden per programspråk i jobbannonser under den studerade perioden 

 

Källa: Region Skåne (2018) 

Metod och antaganden: Analysen genomfördes genom att ladda in öppen data från 

Arbetsförmedlingen via ett API. Genom ett sådant API är det i praktiken möjligt att studera 

jobbannonsdata i realtid.7 Efter att jobbannonserna laddats in används textanalys för att analysera 

texten i jobbannonserna. Analysen baseras i stor utsträckning på en fördefinierad ordlista där 

kompetenser inom olika kategorier specificerats. 

 

En begränsning i analysen är att alla tjänster inte tillsätts genom annonsering hos 

Arbetsförmedlingen. Om tjänster som tillsätts utan annonsering skiljer sig från tjänster som tillsätts 

genom annonsering riskerar sammanställningarna bli missvisande. Dessa avvikelser kan vara av 

olika storlek inom olika yrkeskategorier. En ytterligare begränsning är att jobbannonser ofta 

beskriver en ”önskelista” på arbetsgivarens behov. Det går inte att säga huruvida personen som 

                                                      
6 Analysen finns tillgänglig på följande länk: 
https://filer.skane.com/textanalys_platsannonser/data_it/Efterfragan_data_och_it.html (tillgänglig 2020-10-01). 
7 Se JobTech Development, https://jobtechdev.se. 
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tillsätts faktiskt har de kvalifikationer som efterfrågas – eller om tjänsten över huvud taget tillsätts. 

Yrken och utbildningar: Region Skånes analys avgränsades till jobbannonser inom yrkesområdet 

Data/IT. Det är dock möjligt att expandera studien och studera efterfrågan på motsvarande 

kompetenser även inom andra yrkesområden, såsom exempelvis digitala kunskaper inom 

vårdsektorn. Det är även möjligt att identifiera vilka utbildningsnivåer och -inriktningar som 

efterfrågas i jobbannonserna. 

Tidshorisont för prognos: Analys av jobbannonsdata baseras på historisk data och arbetsgivares 

bedömningar av den kompetens som efterfrågas för tillfället. Rekryteringar sker dock oftast inom 

områden där arbetsgivare bedömer att det på kort sikt finns ett framtida behov för den egna 

organisationen. Nyligen publicerade jobbannonser kan därför betraktas som en spegling av de 

kompetenser som efterfrågas av arbetsgivare på kort sikt. 

Regionuppdelning: Region Skånes analys fokuserade på jobbannonser från företag baserade i 

Skåne. Analysen kan dock expanderas till andra regioner samt nationell nivå. 

Andra exempel på analys av jobbannonser i andra länder: Analys av jobbannonser i syfte att 

belysa efterfrågan på arbetskraft har använts i olika sammanhang. Exempelvis beskrivs i OECD 

(2016) efterfrågan på IT-experter i ett urval av länder baserat på en analys av jobbannonser. Digital 

Dogme är ett danskt initiativ för att öka utbudet att kompetens inom IT-sektorn. Inom ramen för 

detta initiativ används textanalys av jobbannonsdata för att beräkna en digital 

”kompetencebarometer” (Digital Dogme 2020). I Sverige har denna typ av analys dock tidigare inte 

använts i särskilt stor utsträckning. 

3.2.3 Swedsofts statistik om mjukvaruanvändning och -produktion 

Avsändare, periodicitet samt underlag: Swedsoft har genomfört en studie av 

mjukvaruutvecklingens utbredning i svenskt näringsliv och förhållandet mellan mjukvaruutveckling 

och mjukvaruanvändning (se Swedsoft 2020b). Studien innefattar även en kartläggning av 

företagens framtida kompetensbehov med fokus på tekniska kompetensområden samt 

kompletterande kunskaper och förmågor. Kartläggningen baseras på en enkätundersökning som 

distribuerats till svenska företag. Undersökningen är en vidareutveckling en liknande studie som 

genomfördes 2018 (se Swedsoft 2018). 

Metod och antaganden: Analysen baseras på en enkätundersökning som genomförts av SCB. 

Enkäten skickades ut till 9 384 företag och genererade 4 598 svar, vilket innebär en svarsfrekvens 

på 49 procent. Resultaten har sedan viktas för att ge en representativ bild av mjukvaruutveckling 

och mjukvaruanvändning i svenska företag. Vissa indikatorer presenteras dock i oviktat format. 

Yrken och utbildningar: Undersökningen fokuserar inte på specifika yrken eller utbildningar. 

Analysen fokuserar i stor utsträckning på olika typer av kompetenser som ryms inom Tillväxtanalys 

beskrivning av olika typer av digital kompetens: (i) teknisk specialistkompetens, (ii) generell teknisk 

kompetens samt (iii) kompletterande icke-tekniska kompetenser (se avsnitt 2.6). 

Tidshorisont för prognos: Undersökningen fokuserar primärt på företagens nuvarande situation. 

Vissa frågeställningar fokuserar dock på företagens bedömning av utvecklingen på 3-5 års sikt, 

såsom exempelvis bedömningar av kommande kompetensbehov. Se exempel på frågeställning i 

Figur 6 nedan där företagen bedömt de största kompetensbehoven under de kommande 3-5 åren. 
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Regionuppdelning: De resultat som redovisas i rapporten presenteras på nationell nivå. 

 

Figur 6 – Bedömningar av företagets största kompetensbehov de kommande 3-5 åren 

 

Källa: Swedsoft (2020) 
Not: Figuren beskriver andelen respondenter som anser att företaget har störst behov av respektive kompetenstyp. 
Företagen har kunnat ange upp till två kompetenser där man upplever störst kompetensbehov, vilket innebär att 
procenttalen summerar till mer än 100 procent. 

 

3.2.4 Eurostats sammanställning av yrkesverksamma inom IT 

Avsändare, periodicitet samt underlag: Eurostat publicerade hösten 2019 en sammanställning av 

statistik över yrkesverksamma inom IT, ICT specialists in employment.8 Syftet med 

sammanställningen var att följa utvecklingen av IKT-specialister inom EU. Resultatet publicerades i 

artikelform på Eurostats hemsida. Analysen visar till exempel hur antalet IKT-specialister utvecklats 

sedan 2008 och information om yrkesgruppens utbildningsnivå och ålder i de olika 

medlemsländerna. Det är också möjligt att jämföra Sveriges resultat med övriga medlemsländer.  

Metod och antaganden: Analysen bygger på data från arbetskraftsundersökningar (labour force 

surveys) i respektive land. I Sverige motsvaras detta av Arbetskraftsundersökningarna (AKU) som 

genomförs av SCB. 

Yrken och utbildningar: IKT-specialister sammanställs utifrån ett urval av yrkeskategorier baserade 

på ISCO-88.9 Tanken är att yrkeskategorierna ska innefatta arbetskraft som bedöms ha en förmåga 

att utveckla, driva och upprätthålla IKT-system och som också har detta som sin primära 

arbetsuppgift. 

Tidshorisont för prognos: Analysen beskriver utvecklingen från år 2008 till och med 2018, vilket 

gör att det går att utläsa vissa trender. Till exempel visar sammanställningen att antalet anställda 

IKT-specialister ökat med omkring 40 procent under perioden. Det var en mer än sex gånger så stor 

ökning jämfört med det totala antalet anställda i unionen. 

                                                      
8 Analysen finns tillgänglig på följande länk: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/ICT_specialists_in_employment (tillgänglig 2020-10-01). 
9 I Sverige motsvaras detta av SSYK2012-klassificeringar. 
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Regionuppdelning: Analysen visar resultat på nationell nivå för EU:s samtliga medlemsländer. Se 

exempel på redovisning av resultat i figuren nedan. Sverige hade enligt denna undersökning den 

största andelen IKT-specialister av samtliga länder i urvalet. 
 

Figur 7 – Andel (%) IKT-specialister av den totala sysselsättningen år 2018  

 

Källa: Eurostat, ICT specialists in employment (2019) 

 

3.2.5 Flödesanalys av examinerade från datautbildningar 

Avsändare, periodicitet samt underlag: Inom ramen för regeringsuppdraget Digital 

spetskompetens publicerades våren 2020 en statistisk flödesanalys av examinerade från fem olika 

datautbildningar under perioden 1993-2015.10 Syftet med analysen var att beskriva de 

examinerades rörelse från utbildning till arbetsmarknaden. Genom att kartlägga deras övergång till 

arbetslivet går det att få en överblick över eventuella flaskhalsar för och möjligheter till en mer 

effektiv kompetensförsörjning. I figuren nedan ges ett exempel på en flödesanalys som följer 

nybörjare på en viss utbildning från utbildningsstart till deras etablering på arbetsmarknaden. 

 

Figur 8 – Exempel på struktur för flödesanalys 

 

 

 

 

 

 

Rapporten visar bland annat att män har högre inkomster än kvinnor även om de examinerats från 

samma utbildning och att examinerade från datarelaterade utbildningar i högre utsträckning 

arbetar i Stockholm jämfört med samtliga som examinerats från den svenska högskolan. 

Flödesanalyser som metod har också använts i andra regeringsuppdrag.11  

 

 

                                                      
10 Se Digital Spetskompetens (2020b). 
11 Se till exempel Framtidens vårdkompetens (2018). 
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Metod och antaganden: Metoden bygger på en longitudinell uppföljning av en grundpopulation av 

individer. I rapporten analyserades samtliga som examinerats från fem olika datarelaterade 

utbildningar under perioden 1993–2018 och dessa följs därefter upp utifrån olika aspekter så som 

yrkesval, inkomst och arbetsställets lokalisering. En begränsning med metoden är däremot att 

relevanta variabler behöver vara spårbara i register.  

Yrken och utbildningar: I rapporten undersöktes examinerade från svensk högskola inom någon av 

följande utbildningar: i) civilingenjörs- eller ingenjörsutbildning i datateknik, elektronik eller 

automation, ii) annan utbildning i datateknik, elektronik och automation, iii) utbildning inom 

systemvetenskap och programvaruteknik samt iv) utbildning inom datavetenskap och datalogi. 

Andra utbildningsinriktningar kan dock följas upp med samma metodologiska ansats. 

Tidshorisont för prognos: Analysen bygger på historisk data av examinerade under perioden 1993-

2018. Beroende på vad som ska undersökas går det dock att justera metoden för att se hur ett visst 

fenomen har utvecklats över tid.  

Regionuppdelning: I analysen presenteras resultaten på nationell nivå. Metoden går däremot att 

utveckla och resultat kan då redovisas på regional nivå. 
 

3.2.6 Analys baserad på regionala matchningsindikatorer 

Avsändare, periodicitet samt underlag: Inom ramen för regeringsuppdraget Digital 

Spetskompetens publicerades under våren 2020 en analys av möjligheterna att kartlägga tillgång 

och efterfrågan på digital spetskompetens genom regionala matchningsindikatorer (RMI).12 

Regionala matchningsindikatorer är en databas som innehåller statistik om kompetensförsörjning 

på regional nivå. Databasen är en del av SCB:s statistikdatabas och har tagits fram av Reglab. 

Tillväxtverket ansvarar för förvaltningen av de regionala matchningsindikatorerna. 
 

I databasen finns indikatorer inom fyra områden: i) efterfrågan på arbetskraft, ii) 

arbetskraftsutbud, iii) matchning och iv) regionala förutsättningar. Från de regionala 

matchningsindikatorerna går det till exempel att hämta information om hur många med en viss 

utbildning i en viss region som arbetar i ett yrke som också matchar deras utbildning. Utöver själva 

databasen finns också en matchningskarta som visar vilka yrken som bedömas vara matchade i 

relation till olika utbildningar.  

Metod och antaganden: Statistiken bygger på uppgifter från SCB:s register.  

Yrken och utbildningar: I databasen finns uppgifter 

om utbildningsnivå, utbildningsinriktning (till 

exempel teknik och tillverkning) och 

utbildningsgrupp (exempelvis 

högskoleingenjörsutbildning med inriktning mot 

teknisk fysik, elektro- och datateknik). 

Yrkesindelningen baseras på standard för svensk 

yrkesklassificering, SSYK. Specifika prognoser 

presenteras inte för digital (spets)kompetens, men 

utbildningar och yrken med koppling till denna typ av 

kompetens kan studeras. 

                                                      
12 Se Digital Spetskompetens (2020a) 

66,2 % 
var den matchade förvärvsgraden 
för personer med datautbildning 

på eftergymnasial nivå sett till 
hela riket år 2018 

 
Källa: Regionala matchningsindikatorer 
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Tidshorisont för prognos: Databasen bygger på historiska data och beroende på typ av uppgift 

finns data från 2006 och framåt.  

Regionuppdelning: Statistiken finns uppdelad på län och funktionella analysregioner, så kallade FA-

regioner. En FA-region består av en eller flera kommuner och baseras på bland annat statistik om 

arbetspendling över kommungränserna. Den senaste indelningen är från 2015 och delar in Sverige i 

60 FA-regioner. 
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4  Insatser för att öka digital 
spetskompetens 

Regeringsuppdragets huvudsakliga syfte är att öka utbudet av digital spetskompetens. Det är 

därför av stor vikt att uppdraget förhåller sig till befintliga initiativ och insatser som på olika vis 

verkar för att uppnå liknande mål. Detta dels eftersom uppdraget ej bör föreslå åtgärder som redan 

genomförs i andra former, och dels eftersom uppdraget bör sträva efter att skapa synergieffekter 

med redan existerande insatser och initiativ. 

 

I detta kapitel presenteras därför exempel på insatser och initiativ som på olika vis – och i olika 

utsträckning – verkar för att främja digital spetskompetens. Sammanställningen syftar inte till att 

ge en heltäckande beskrivning av insatser som genomförs i syfte att främja digital spetskompetens. 

Syftet är istället att lyfta fram exempel på insatser som regeringsuppdraget bör förhålla sig till i 

kommande processer och aktiviteter.  

 

Kartläggningen fokuserar på initiativ och insatser som sker på nationell nivå, regional nivå, samt 

insatser som syftar till att understödja underrepresenterade grupper att bli digitalt 

spetskompetenta – se Box 1. Inledningsvis beskrivs 

olika typer av insatser som genomförs på regional 

nivå. Därefter beskrivs insatser på nationell nivå. 

Avslutningsvis beskrivs insatser som syftar till att 

stödja underrepresenterade grupper. 

 

Sammantaget finns idag många initiativ som på 

olika vis syftar till att främja utbudet av digital 

kompetens. Dock ser vi ett behov av att utveckla 

och förstärka främjandeinsatser för digital 

spetskompetens. Många insatser fokuserar på 

digital kompetens generellt snarare än digital 

spets. Det finns således ett behov av att stärka 

utbudet av insatser som stödjer just spetsen inom 

den digitala kompetensen på samhällsnivå. Främjandesystemet är även diversifierat och innefattar 

initiativ med varierande innehåll och målgruppsfokus. För att uppnå synergieffekter på systemnivå 

krävs därför en sammanhållen bild av främjandesystemet för digital spetskompetens. 

4.1 Initiativ för samordning på regional nivå 
På regional nivå sker många aktiviteter för att främja tillväxt och kompetensutveckling med fokus 

på digitalisering. Nedan beskriver vi ett urval av exempel på sådana insatser. 

 

Compare – ett regionalt initiativ för att främja samverkan inom och med näringslivet 

Compare är ett regionalt näringslivskluster i Värmland som arbetar med målet att utveckla 

regionen i en digital riktning. Klustret stiftades år 2000 av sju företag. I dag har klustret runt 100 

medlemmar i form av företag som samverkar för att stärka den digitala utvecklingen och 

innovation tillsammans. Medlemmarna finansierar en liten del av verksamheten, men många av de 

projekt som Compare driver finansieras med externa medel. Verksamheten drivs av ett kansli som 

 

Box 1 – Kartläggningens komponenter 
 

 

Insatser på 
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Insatser på 
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idag utförs av ungefär 10 anställda. Compare arbetar med tre uttalade fokusområden; digital 

affärsutveckling, digital innovation och digital kompetens. I Figur 9 nedan framgår de prioriterade 

områden som ingår i fokusområdet digital kompetens. 

 

Figur 9 – Prioriterade områden inom Compares fokusområde digital kompetens 

 

Kompetensförsörjningsfrågan genomsyrar stora delar av klustrets verksamhet. För att bättre förstå 

medlemmarnas kompetensbehov genomförde Compare under våren 2019 en undersökning, Digital 

Revolt, som syftade till att undersöka medlemmarnas behov av digital kompetens. I rapporten 

betonas betydelsen av alternativa utbildningsformer och ett fungerande samarbete med olika 

utbildningsaktörer och näringsliv. Compare deltar därför i flertalet aktiviteter som syftar till att 

utveckla nya utbildningsformer och underlätta övergången från studier till arbetsliv. Klustret deltar 

till exempel i Samverkan Näringsliv och IT-studenter (SNITS) som är en samverkansgrupp för 

företag och IT-studenter vid Karlstads universitet. Inom ramen för SNITS ges studenterna möjlighet 

till praktik och får en mentor vid ett företag som stöttar under utbildningens gång. Syftet är att ge 

studenterna möjlighet att skapa relationer med det lokala näringslivet redan under studietiden och 

att företagen kan vara med och påverka innehållet i utbildningarna. Compare deltar också i 

utformningen av olika yrkeshögskoleutbildningar i regionen. Vidare har klustret också genomfört 

ett förstudiearbete kring Boot Camps, som är kortare intensivutbildningar riktade mot personer 

med en bakgrund utanför IT-sektorn som önskar att skola om sig.  

 

Compare driver projektet DigitalWell Arena som syftar till att utveckla ett kompetens- och 

innovationscenter där digitala hälsotjänster utvecklas i samverkan mellan offentlig sektor, 

näringsliv och akademi. Satsningen erhöll medel från Vinnovas Vinnväxtinitiativ och löper fram till 

2028. Inom ramen för projektet finns en innovationssupport dit företag med en idé kan vända sig 

för att få stöd i innovationsprocessen. Supporten kan till exempel bidra med stöd i utvecklingen av 

en prototyp, workshops med tilltänkta kunder och expertiskunskap inom flertal områden såsom 

juridik och dataanalys beroende på behov.  

 

För att stärka den digitala kompetensen betonar företrädare för Compare vikten av att arbeta brett 

och tillgängliggöra den kunskap som redan finns inom digitalisering för fler företag och 

organisationer. På så sätt ökar den generella kunskapen och på sikt också spetskunskaperna. 

Klustret arbetar därför mycket med att marknadsföra den kompetens som redan finns i Värmland 

och bland medlemsföretagen. Ett exempel är satsningen Be Digital som är en plattform dit företag 

och andra organisationer kan söka sig för att få hjälp i sin digitaliseringsprocess. Plattformen 

innehåller flera verktyg som stöttar organisationerna i digitaliseringsprocessen, däribland en 
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särskild matchningstjänst där de som efterfrågar stöd matchas ihop med olika IT-företag som bäst 

kan hjälpa dem med olika behov. Idag är 95 av klustrets medlemsföretag och ytterligare 80 andra 

företag knutna till matchningstjänsten. Tanken är att stimulera en bättre samverkan mellan 

organisationer och digitala företag genom att sprida de sistnämndas kompetens.  

 

Mobile Heights stöttar digitaliseringen i Skåne  
Genom att företag och offentlig sektor samlas underlättas samordning av resurser för att stärka de 

regionala företagen och den regionala kompetensförsörjningen. Mobile Heights i Skåne är ett 

exempel på ett regionalt kluster som syftar till samla och främja den regionala digitala sektorn. 

Idén uppstod 2007 hos dåvarande Malmö Högskola och Region Skåne till följd av att andelen 

forskningsmedel inom IT som tillföll Skåne var relativt litet. Kompetensförsörjningen inom IT-

sektorn var inte heller tillräcklig. Två år senare (2009) skapades därför Mobile Heights av Sony, 

Ericsson, Telia, Region Skåne, Lunds universitet och dåvarande Malmö högskola med syfte att 

samla företag, akademi och andra aktörer i regionen för att samverka kring dessa frågor.  

 

I dagsläget består Mobile Heights av drygt 120 medlemmar från både privat och offentlig sektor. 

Gemensamt är att de alla har en stark koppling till Skåne och digitaliseringsfrågor. Finansieringen 

för själva klustrets verksamhet sker genom medlemmarnas medlemsavgifter där Region Skåne 

bidrar med störst andel. Utöver de generella klusteraktiviteterna driver nätverket flertalet olika 

projekt som i regel finansieras med medel från externa aktörer. Som medlem har företagen och 

organisationerna tillgång till olika events, matchmakingtjänster och Mobile Heights egna interna 

kommunikationskanaler. Medlemmarna har också möjlighet att delta i nätverkets olika projekt och 

samarbeten med andra aktörer. Verksamheten drivs av en klusterledning som arbetar för att driva 

medlemmarnas intressen och organiserar de tjänster som medlemmarna har tillgång till och 

klustrets olika projekt.  

 

Ett exempel på projekt som Mobile Heights deltar i är CoSkill. Projektet syftar till att koppla och 

anpassa kompetensutvecklingsinsatser till den digitala strukturomvandlingen, framför allt inom 

små och medelstora företag som påverkats av coronapandemin. Mobile Heights är tillsammans 

med Blue Science Park involverade i ett av projektets fyra spår, Digital spets. Spåret riktar sig till 

branscher som redan idag har en hög kunskapsintensitet och målgruppen är framför allt personer 

som redan har en utbildning på högre nivå som är relaterad till IT i någon form. Deltagarna ska 

kunna erbjudas vidareutbildningar och fördjupningskurser inom till exempel informationssäkerhet 

och AI. Projektet finansieras med hjälp av Europeiska Socialfonden (ESF) och pågår fram till 2022.  

 

Mobile Heights driver också projektet DigIT Hub. Tanken är att hubben ska bli en ”one stop-shop” 

som stöttar och inspirerar små- och medelstora företag och offentlig sektor för att öka sin 

digitalisering. Projektet planeras att pågå i tre år, fram till 2022. Inom hubben arbetar man med tre 

olika spår – utveckla och skapa nya testmiljöer inom IT, hjälpa och stötta medlemmar och 

samverkansparternas med att söka extern finansiering, samt kompetensförsörjningsfrågor. Inom 

ramen för kompetensförsörjningsspåret stöttar hubben Lunds tekniska högskola och Malmö 

universitet med att ta fram uppdragsutbildningar som är anpassade till företagens behov. Hubben 

är också en av initiativtagarna till IT-kompetensrådet, som innefattar representanter för ett flertal 

företag, Malmö och Lunds universitet, Högskolan Kristianstad, IT&Telekomföretagen och 

arbetstagarorganisationer. Syftet med IT-kompetensrådet är att stötta det livslånga lärandet inom 

IT-området.  
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Samverkan i en stor-regional kontext 
Mälardalsrådet är en politiskt styrd medlemsorganisation som driver storregionalt 

utvecklingsarbete i processerna En Bättre Sits med fokus på infrastruktur och transporter och En 

Bättre Matchning med fokus på kompetensförsörjningsfrågor. Nio regioner och 56 kommuner är 

medlemmar i Mälardalsrådet.  

 

Processen En Bättre Matchning (EBM) syftar till att 

förbättra matchningen mellan arbetsmarknadens behov 

och utbildningsutbudet vid lärosäten. Arbetet inom EBM 

leds av en styrgrupp bestående av regionala politiker från 

de deltagande länen vars ansvarsområde är kopplat till 

det regionala utvecklingsuppdraget. Processen har som 

mål och syfte att fungera som en arena för samarbete 

mellan regioner och lärosäten i frågor gällande 

kompetensförsörjning. Inom ramen för detta arbete 

diskuteras nya arbetssätt för att ta fram 

kunskapsunderlag om arbetsmarknadens behov som kan 

användas för att stärka lärosätens utbildningsplanering. 

Arbetet syftar även till att höja kunskapen om utmaningar 

på arbetsmarknaden hos beslutsfattare på kommunal, 

regional och nationell nivå. 

 

Ett temaområde för arbetet inom EBM är 

utbildningsområdet IT/Data.13 Detta temaområde handlar 

i stora drag om att försöka identifiera huruvida 

utbildningar inom IT/Data vid lärosäten i regionen ger den 

kompetens som efterfrågas av arbetsgivare. 

Analysprocesserna inom detta temaområde är pågående, 

men en frågeställning som belyses är bland annat huruvida en utbildning inom Data/IT ger sådana 

breddkunskaper att man inte enbart etablerar sig som anställda inom IT-sektorn. I den pågående 

analysen lyfts även fram att regionalt utvecklingsansvariga har en relevant roll som kontaktyta 

mellan näringsliv och lärosäten, detta utöver deras uppdrag med att tillhandahålla analyser och 

prognoser om arbetsmarknadens behov på kort och lång sikt. Dessutom framförs att lärosätens roll 

för kompetensförsörjningen av Data/IT behöver tydliggöras i relation till andra utbildningsaktörer.  

 

Arbetet inom EBM och temaområdet IT/Data sker i nära dialog med regioner och lärosäten i 

Stockholm-Mälarregionen. Företrädare för Mälardalsrådet framhåller att en framgångsfaktor för 

organisationens arbete är samordningen av intressenter – både regioner och utbildningsaktörer – 

på storregional nivå. Vissa frågor, såsom exempelvis kompetensförsörjning inom vissa 

yrkesområden, är för stora för att diskutera enbart på regional nivå. Samtidigt kan frågan riskera 

att förlora relevant regional förankring om diskussioner och analyser endast innefattar nationella 

perspektiv. En storregional samverkan ger även upphov till en kritisk massa inom ramen för 

samverkan med aktörer utanför regionerna i fråga. 

 

 

 

                                                      
13 Arbetet fokuserar även på pedagogiska yrken och samhällsbyggare. 

 

Box 2 – Mälardalsrådets 
medlemsregioner 
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4.2 Initiativ för samordning på nationell nivå 
I följande avsnitt ger vi exempel på olika typer av initiativ och insatser med syfte att främja digital 

spetskompetens på nationell nivå. 

 

Initiativ från branschorganisationer 
Ett flertal branschorganisationer arbetar aktivt för att främja tillgången på kompetens för sina 

medlemsföretag. Detta arbete sker på olika vis, såsom exempelvis analyser och rapporter, 

anordnade av konferenser och seminarier, eller långsiktiga projekt som utförs i samverkan med 

andra aktörer. Nedan framgår ett mindre urval av (ej uttömmande) exempel på initiativ som drivs 

av olika branschorganisationer. 

 

Ett av IT&Telekomföretagens fokusområden är att säkra tillräcklig kompetens och kunskap för den 

fortsatta digitaliseringen av Sverige. Detta sker på flera olika vis. Exempelvis samordnar 

IT&Telekomföretagen ett IT-kompetensråd vars uttalade syfte är att säkra en god tillgång på digital 

spetskompetens. Detta arbete innefattar dels insatser för att attrahera och utbilda/vidareutbilda 

både unga och yrkesverksamma till branschen, och dels att matcha färdigutbildade personer med 

arbetsgivare inom IT-sektorn. I rådet sitter ledamöter som representerar företag inom den svenska 

IT-sektorn. Branschorganisationen tar även regelbundet fram rapporter om kompetensbehovet 

inom den svenska IT-sektorn (se även avsnitt 3.1.1). 

 

Swedsoft samordnar den svenska mjukvarusektorn och driver flera processer för att öka 

kompetensen inom detta område. Organisationen har bland annat producerat ett inspel till 

regeringsuppdraget Digital Spetskompetens. Detta inspel innefattar dels en definition på digital 

spetskompetens men även konkreta förslag på aktiviteter som bör genomföras av olika aktörer för 

att främja kompetensutvecklingen av digital spetskompetens (se Swedsoft 2020a). Organisationen 

har även producerat rapporter om mjukvaruanvändningen svenska företag och kompetensbehovet 

inom sektorn (se Swedsoft 2018 samt Swedsoft 2020b). Dessa rapporter beskrivs även i avsnitt 

3.2.3. 

 

Teknikföretagen lyfter fram ett antal prioriterade frågor inom kompetensförsörjning och 

utbildning. Detta innefattar (i) ett utbildningssystem i världsklass, (ii) attrahera utländsk arbetskraft 

till Sverige, (iii) att få fler att välja teknik, samt (iv) livslångt lärande för yrkesverksamma. Den 

sistnämnda punkten lyfts som avgörande för att bemöta det paradigmskifte som digitalisering, 

automatisering, artificiell intelligens och elektrifiering innebär för tekniksektorn. 

Branschorganisationen har även bland annat medverkat i ett pilotprojekt som till följd av 

coronapandemin utvecklat kostnadsfria utbildningar där industrin får möjlighet att satsa på 

kompetensutveckling och utveckla sin konkurrenskraft, vilket främjar just det livslånga lärandet 

inom sektorn. 

 

Ökat utbud av kompetens genom samverkan med forskning och näringsliv 
Under de senaste åren har flera satsningar inom AI genomförts i Sverige. Ett exempel är det 

nationella centret för AI, AI Sweden, som grundades i början av 2019. Satsningen initierades av 

drygt 40 olika partners och stöttas av regeringen och Vinnova. Centret arbetar för att accelerera 

forskning och innovation av tillämpad AI. Tanken är att AI Sweden ska fungera som en motor för att 

öka användningen av AI i Sverige genom att bistå med till exempel kunskap och teknisk 

infrastruktur. Idag är runt 100 partners från akademin, privat och offentlig sektor anslutna. Centret 

har kontor i Göteborg, Stockholm, Lund och Örebro. Framöver finns det planer på att öka närvaron 

till ytterligare städer. Vinnova är huvudfinansiär till centret, men även Region Västra Götaland och 

olika samarbetspartners bidrar med medel. 
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De runt 100 partnerorgansationerna erbjuds att delta i AI Swedens olika program och projekt. Ett 
exempel är Data Factory, där partnerorganisationerna ges tillgång till data, it-infrastruktur, juridisk 
kunskap och know-how för att kunna utveckla egna AI-lösningar. Genom Data Factory kan de 
deltagande organisationerna till exempel testa modeller på både egna dataset och dataset som 
donerats av andra partners. Inom ramen för Data Factory pågår också ett arbete för att organisera 
en juridisk expertgrupp som kan bistå med kunskap kring datahantering, GDPR och andra juridiska 
frågor kopplade till AI.  

 

AI Sweden erbjuder också kurser och utbildningar för partnerorganisationernas anställda inom ett 

särskilt Training program. Företrädare för AI Sweden pekar på att det finns ett behov av att fler har 

kunskap att driva och applicera AI i olika verksamheter, vilket också flera av 

utbildningsprogrammen syftar till. Till exempel har AI Sweden tillsammans med SKR och Governo 

utvecklat ett särskilt program för ledare i offentlig sektor, AI for leaders. Programmet syftar till att 

deltagarna får lära sig att bättre kunna förstå möjligheterna med AI och hur det bäst kan användas i 

just deras organisation. För närvarande arbetar AI Sweden även med ytterligare ett program, AI 

Change Agent Program, där deltagarna får lära sig att applicera och driva processer som involverar 

AI. 

 

Start-upföretag erbjuds att delta i AI Swedens särskilda AI Startup Program. Programmet är 

uppdelat i tre olika steg som på olika sätt ska gynna användningen av AI i just start-upföretag. Det 

första steget är öppet för alla startups där de kan få lära sig mer om möjligheterna med AI och får 

tillgång till exempelvis onlinekurser och events. I det andra steget matchas de deltagande 

företagen med potentiella investerare och partners till AI Sweden. För att kunna gå vidare till detta 

steg behöver startup-företagen gå igenom en utvärdering för att säkerställa att de har tillräckligt 

med AI-kompetens. Det tredje och sista steget inkluderar tillgång till AI Swedens fulla erbjudande 

till andra partners och är öppet för de startups som blir godkända som en särskild AI startup 

partner till AI Sweden.   

 

Centret engagerar sig också i olika projekt där partnerorganisationerna har möjlighet att delta. Ett 

exempel är Swedish Space Data Lab som är ett samarbete mellan AI Sweden, RISE, Luleå tekniska 

universitet och Rymdstyrelsen. Projektet syftar till att bland annat göra AI-baserade analyser av 

rymddata som sedan kan användas för till exempel vatten och skogsförvaltning. AI Sweden deltar 

också i olika nätverk och anordnar events och seminarier för att öka och sprida kunskapen om AI. 

 
Näringslivssamverkan i syfte att skapa synergier och utveckla kompetens  
Samverkan mellan företag sker i många konstellationer och intensitet. Combient är ett 

samverkansinitiativ av relativt formaliserat slag. Verksamheten omfattar ett nätverk av närmare 30 

större svenska och finska företag som tillsammans samverkar för att främja digitaliseringen inom 

sina verksamheter. Verksamheten kretsar kring utveckling av AI och automatisering, öppen 

innovation genom samverkan både internt och externt gentemot andra parter, samt frågor kring 

organisation och kultur med koppling till digital transformation. 

 

Inom Combient ryms olika verksamheter som på olika vis syftar till att främja den både digitala 

transformationen främst inom de samverkande företagen, men även i andra delar av näringslivet. 

Inom Foundry samverkar företagen bakom Combient med lovande start-ups. Spark kan beskrivas 

som en slags inkubatorverksamhet för att skapa långsiktiga partnerskap med företag som är 

verksamma inom nya teknologier. Mix är en verksamhet som samordnar och tillhandahåller 

arbetskraft inom data science till de samverkande företagen. Collegial är en satsning som syftar till 

att samordna insatser för lärande mellan de samverkande företagen. Portalen har ett brett utbud 

och har utvecklats tillsammans med både medlemsföretagen och universitet. Collegial ingår även 
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som en av parterna i en lärportal som etablerats för att underlätta omställning till följd av 

coronapandemin. Syftet är att samla relevanta utbildningar på ett lättåtkomligt vis för de som 

behöver dem. Fokus i utbildningarna är både re-skilling och up-skilling. Lärportalen innefattar idag 

utbildningar från Coursera och Civilingenjör 4.0, där deltagande i samtliga kurser är kostnadsfria. 

4.3 Initiativ för att främja underrepresenterade grupper 
Inom den digitala sektorn är vissa grupper underrepresenterade, vilket innebär utebliven potential 
till högkvalificerad arbetskraft. I avsnitten nedan beskriver vi exempel på olika typer av insatser 
som syftar till att främja deltagandet hos underrepresenterade grupper i den digitala sektorn. 
 

Jämställdhetsfrämjande insatser  
Kvinnor har under lång tid varit underrepresenterade inom yrken som relaterar till digital 
spetskompetens. Detta gäller även på utbildningssidan - fler män än kvinnor läser utbildningar 
inom naturvetenskap och teknik på högskolenivå. Det finns därför många olika initiativ från både 
företag och ideella organisationer som syftar till att sprida intresset för teknik bland kvinnor och 
öka mångfalden i branschen.  
  
Ett exempel är initiativet Tjejer kodar som arbetar för att öka antalet kvinnor och icke-binära som 
intresserar sig för programmering. Initiativet startades 2015 av två ingenjörer som började arbeta i 
techbranschen efter examen. Båda kände ett behov att lära sig mer programmering men hittade 
inga utbildningsvägar som var tilltalande. De startade därför en egen kurs där de fick möjlighet att 
lära sig på ett sätt som passade dem. Intresset visade sig vara stort och snart skapades fler liknande 
kortare kurser om grunderna i programmering.  
 
Idag har verksamheten växt till ett större community som ordnar kurser, boot camps och webinars 
– alla med kvinnor och icke-binära som målgrupp. Initiativet finansieras genom olika 
samarbetspartners som, i utbyte mot sponsring, får möjlighet att visa upp sig för deltagarna och 
marknadsföras i nätverkets olika kanaler. På nätverkets hemsida publiceras också jobbannonser för 
programmeringsrelaterade jobb från Tjejer kodars samarbetspartners.  
 
Tjejer kodar ger en gratis grundkurs i programmering som riktar sig till kvinnor och icke-binära utan 
någon tidigare programmeringserfarenhet. Varje månad läser ungefär 500 deltagare kursen, ett 
antal som också ökat i och med coronapandemin. Kursen är fyra dagar lång och ger en introduktion 
till HTML och CSS. Undervisningen är helt webbaserad med inspelat material, men deltagarna har 
möjlighet att ta hjälp av varandra i en gemensam slackgrupp. Tanken är inte att deltagarna ska vara 
anställningsbara som programmerare direkt efter kursen, utan syftet är snarare att väcka intresse 
och ge möjlighet att testa och prova på. Många av de som läser kursen går också vidare och läser 
kurser genom Tjejer kodars samarbetspartner Technigo.  
 
Förutom verksamhet som riktar sig direkt till individer driver också nätverket frågor kring 
jämställdhet och mångfald inom techbranschen. Vintern 2020 publicerades en rapport där drygt 
700 kvinnor och icke-binära framförde sina upplevelser av techbranschen. I rapporten framgår att 
många upplever att det är svårt att hävda sig i en mansdominerad bransch och att de upplever 
motstånd på sina arbetsplatser på grund av sin ålder, sitt kön eller det faktum att de har mindre 
erfarenhet. Rapporten innehåller också tips till arbetsgivare på hur de kan förbättra 
arbetsplatserna ur ett jämställdshetsperspektiv. 
 
De flesta som söker sig till nätverket är kvinnor mellan 25 och 35 år. Företrädare för Tjejer kodar 
lyfter fram att många liknande initiativ riktar sig till studenter – betydligt färre riktar sig till de som 
redan har en examen. Tjejer kodar fyller därför en viktig funktion då de flesta deltagare har en 
akademisk bakgrund sedan tidigare och kanske har arbetat ett eller några år. För att nå 
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målgruppen har man aktivt arbetat med marknadsföringen av konceptet och teknik generellt. 
Marknadsföringen har skett genom sociala medier och ”word of mouth” snarare än genom mer 
traditionella kanaler. Under coronapandemin har initiativet också märkt av ett ökat intresse för 
kurserna och communityt i stort. Framöver väntas därför nätverket växa. 
 
Ytterligare två exempel på initiativ som på något sätt syftar till öka andelen kvinnor med digital 
spetskompetens är Pink Programming som arbetar med att öka antalet kvinnliga kodare och 
föreningen DataTjej som är en förening för kvinnor och ickebinära som är intresserade data och IT. 

 

Insats för att få unga att välja teknikyrket och it-sektorn 
Tekniksprånget drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), och är ett initiativ där unga 

personer med gymnasial utbildning erbjuds praktik vid ett företag inom tekniksektorn. Initiativet 

samlar ungefär 200 arbetsgivare över hela Sverige i behov av teknisk kompetens. Verksamheten 

syftar dels till att stimulera ungdomars intresse att läsa en högre teknisk utbildning, men syftet är 

även att öka andelen individer som fullföljer sin påbörjade utbildning. Företrädare för 

Tekniksprånget lyfter fram ett behov av att fler väljer en teknisk yrkesinriktning för att säkerställa 

näringslivets konkurrenskraft – särskilt inom underrepresenterade grupper såsom kvinnor, 

utrikesfödda samt individer från utbildningsovana hem. Aktiviteter sker därför för att nå ut till 

dessa grupper och öka intresset att genomföra en praktik via Tekniksprånget – exempelvis genom 

att lyfta fram unga kvinnliga ingenjörer. Idag är hälften av praktikanterna tjejer.  

 

Målgruppen för praktikprogrammet inom Tekniksprånget är personer som läst antingen 

naturvetenskapligt program eller teknikprogrammet på gymnasial nivå, samt ännu inte hunnit fylla 

21 år. Praktikprogrammet innebär en betald tjänst under fyra månader, där man får testa på att 

jobba inom ett teknikyrke under fyra månader i syfte att få en tydligare inblick i det arbetsliv som 

kan vänta efter studierna. Dessutom ges praktikanterna möjlighet att utöka sitt yrkesrelevanta 

kontaktnät redan innan man börjar plugga.  

 

Studenter ansöker till deltagande i Tekniksprånget via en portal som administreras av IVA. I 

portalen ges möjlighet för de sökande att leta efter arbetsgivare som passar deras intressen. Man 

har även möjlighet att välja var i landet man önskar genomföra sin praktik. Efter att studenterna 

skickat in sin ansökan tar arbetsgivarna vid i rekryteringsprocessen och etablerar kontakt med de 

individer som skickat in ansökan. Arbetsgivare som erbjuder praktikplats inom programmet bistår 

sedan med handledare under praktiktiden. 

 

Praktik inom Tekniksprånget är eftertraktat och antalet individer som ansöker om praktikplats är 

betydligt högre än antalet tillgängliga praktikplatser. Företrädare för Tekniksprånget lyfter fram en 

utmaning i att hitta praktikplatser till intresserade studenter. Även om många företag är 

involverade i Tekniksprånget är även intresset för att få en praktikplats högt. 

 

Satsning för att underlätta högutbildade nyanländas etablering inom IT-sektorn 
Bland nyanlända svenskar finns högutbildad arbetskraft som på olika vis kan behöva stöd för att 

etablera sig på arbetsmarknaden. Anledningarna till detta kan variera och innefattar exempelvis 

låga kunskaper i svenska, brist på nätverk eller utmaningar med validering av tidigare studier. Stöd 

för att underlätta högutbildade nyanlända erbjuds i många former, både på nationell och regional 

nivå. 
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Ett exempel på regional satsning som just 

syftar till att underlätta etableringen på 

arbetsmarknaden för nyanlända är MatchIT, 

som drivs i projektform i samarbete mellan 

Region Skåne, Region Blekinge, 

Arbetsförmedlingen, Ideons Science Park samt 

lärosätena Lunds Universitet och Blekinge 

Tekniska Högskola. Syftet med detta projekt är 

att genom utbildning och matchning främja 

dessa individers etablering på 

arbetsmarknaden, och samtidigt öka 

förutsättningarna för att arbetsgivare i Skåne 

samt Blekinge ska få tillgång till den 

kompetens de efterfrågar. Förutom en 

ambition om att deltagare uppnår en 

kompetensnivå som svenska IT-företag 

efterfrågar har projektet som ambition att 

utveckla en matchnings- och utbildningsmetod 

som kan tillämpas över hela landet för att på 

ett effektivt vis kunna utnyttja arbetskraft med 

en förkunskap i programmering. 

 

Planeringen och utformningen av utbildningen 

har utgått från utbildnings- samt kunskapsnivå 

hos de potentiella kandidaterna, samt IT-

sektorns behov av kompetens. Inom ramen för 

projektet genomför studenter en 

intensivutbildning följt av en praktik på företag 

i Skåne och Blekinge.  

 

Projektmomenten i MatchIT beskrivs i Box 3. Kandidater väljs ut bland personer som identifierats 

av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ansvarar för att identifiera potentiella kandidater till 

projektet, som i sig tur ansöker genom att skicka in en formell ansökan. Antagningsprocessen 

innefattar sedan test i programmering, matematik och logik, samt personliga intervjuer. 

Utformningen av själva utbildningsmomentet har varierat något i olika omgångar som utbildningen 

genomförts, men innefattar i korthet moment inom data/It och programmering, samt även 

yrkessvenska och kultur och kommunikation på svenska arbetsplatser. Studenterna erbjuds även 

en praktikplats hos samverkande företag i antingen Skåne eller Blekinge. 

  

 

Box 3 – Projektmomenten i MatchIT 
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5 Utbildningsmöjligheter 

I detta kapitel beskriver vi utbildningsmöjligheter som på olika vis kan bidra till att öka utbudet av 

digital spetskompetens. Sammanställningen utgörs av case-studier av utvalda utbildningsmiljöer. 

Syftet med sammanställningen är inte att ge en heltäckande beskrivning av samtliga 

utbildningsmöjligheter för att skapa digital spetskompetens. Syftet är istället att lyfta fram exempel 

på olika typer av utbildningsmöjligheter som finns tillgängliga för att öka utbudet av digital 

spetskompetens idag. 

 

Vi avgränsar beskrivningarna i detta kapitel till utbildningsmöjligheter vid högskolor och universitet, 

yrkeshögskolor samt snabbutbildningar. Notera att detta inte innebär att regeringsuppdraget i 

kommande arbete uteslutande kommer att fokusera på dessa utbildningsformer. Förutom andra 

utbildningsmöjligheter har inte minst näringslivet en viktig roll att fylla vad gäller 

kompetensutvecklingen av sina anställda.  

 

Sammantaget uppvisar de utbildningsmöjligheter som beskrivs i detta kapitel en stor bredd vad 

gäller utformning och inriktning. Detta kan relateras till diskussionerna i Kapitel 2, där det 

redogjordes för hur olika typer av kompletterande kompetenser behövs för att öka den digitala 

spetskompetensen på samhällsnivå. För att uppnå en ökad digital spetskompetens i samhället 

krävs ett grupperspektiv där olika typer av kompetenser kompletterar varandra, snarare än att 

försöka stöpa samtliga digitalt spetskompetenta i samma form. Dessa olika typer av 

kompletterande kompetenser har ett varierande behov av utbildningsmöjligheter. 

 

Denna bredd kräver en helhetssyn kring hur 

olika utbildningsformer kompletterar varandra. 

Vissa utbildningar har en teoretisk och bred 

ansats vad gäller studentens 

kunskapsuppbyggnad, medan andra 

utbildningstyper har ett mer praktiskt och 

avgränsat fokus. Dessutom har olika typer av 

utbildningar varierande förutsättningar att på 

kort tid anpassa sig till arbetsmarknadens 

behov. En förenklad bild av dessa perspektiv 

kan illustreras som en fyrfältare, där graden av 

praktiskt alternativt teoretiskt lärande framgår 

på den vertikala axeln, och där tid från utpekat 

behov på arbetsmarknaden till färdigutbildade 

individer inom en viss utbildningsform framgår 

på den horisontella axeln - se Box 4. 

 

Exempelvis är ett utbildningsprogram vid ett 

universitet ofta relativt teoretisk och bred, 

medan tiden från utpekat behov på arbetsmarknaden till färdigutbildade studenter är relativt lång 

– dels eftersom planeringstiden är lång, men även då en universitetsutbildning tar relativt lång tid 

att läsa för en student. Yrkeshögskoleutbildningar anordnas utifrån arbetsmarknadens behov, där 

längden på utbildningarna varierar från korta kurser motsvarande några månader till ett par års 

studier. En snabbutbildning har oftast en tydligt praktisk och relativ avgränsad inriktning, där 

exempelvis ett specifikt programmeringsspråk lärs ut under en kort och intensiv period. Samtidigt 

 

Box 4 – Utbildningsformer och  
anpassning till arbetsmarknaden 
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är tiden från identifierat arbetsmarknadsbehov till färdigutbildad arbetskraft relativt kort. 

Snabbutbildningar kan exempelvis erbjuda snabb omskolning av yrkesverksamma personer (re-

skilling), men även kompetensutveckling av inom det område men redan arbetar inom (up-skilling).  

 

Olika typer av utbildningsformer kan således förväntas fylla olika behov i utbildningslandskapet. 

Vissa utbildningsformer ger en bredare bas för studenter att stå på, medan andra utbildningar är 

mer nischade mot en specifik kunskap. En universitetsutbildning kan exempelvis förväntas placeras 

i det övre högra hörnet i modellen, medan en snabbutbildning kan förväntas placeras i det nedre 

vänstra.  

 

Ett ytterligare synsätt för att beskriva utbildningsmöjligheterna för att öka utbudet av digital 

spetskompetens är ett målgruppsperspektiv. Olika typer av utbildningsformer har olika 

målgrupper, där ett brett utbildningsutbud krävs för att täcka behovet hos olika typer av studenter. 

 

Ett perspektiv i detta sammanhang är graden av etablering på arbetsmarknaden hos potentiella 

studenter. Vissa typer av utbildningar riktar sig primärt mot individer som nyligen examinerats från 

gymnasiet. Denna utbildningskategori innefattar i stor utsträckning universitets- eller 

yrkeshögskoleprogram. Andra utbildningar riktar sig istället till en målgrupp som utgörs av individer 

som redan är etablerade på arbetsmarknaden, där man exempelvis väljer att läsa en utbildning 

antingen för att kompetensutveckla sig inom det egna yrket, eller för att underlätta ett karriärbyte.  

 

Samtidigt varierar flexibiliteten inom olika 

utbildningsmöjligheter. Detta inkluderar faktorer 

såsom huruvida utbildningen sker på distans, 

utbildningens längd samt kursernas studietakt. 

Det livslånga lärandet kan underlättas genom att 

erbjuda flexibla kursutföranden som riktas mot 

redan yrkesverksamma. Även personer med låg 

etablering på arbetsmarknaden kan förstås ha 

stor nytta av flexibla utbildningslösningar, där 

inte minst online-baserade distansutbildningar 

kan innebära möjligheter att ta del av 

utbildningar som inte varit möjliga att delta i om 

de erbjudits fysiskt. 

 

I Box 5 framgår hur de två perspektiven som 

beskrivits ovan kan visualiseras i en fyrfältare, där 

studenters etableringsgrad framgår på den 

vertikala axeln och graden av flexibilitet för 

studenten framgår på den horisontella axeln. 

 

De ovan beskrivna modellerna kan betraktas som övergripande ramverk för att beskriva 

utbildningarnas utformning och målgruppsanpassning. De utbildningsmöjligheter som beskrivs i 

avsnitten nedan kan ses som exempel på utbildningar som kan placeras på olika ställen i dessa 

modeller, och således kompletterar varandra avseende anpassning till arbetsmarknaden och olika 

målgrupper.  

 

Inledningsvis beskriver vi nedan ett urval av utbildningsmöjligheter vid universitet och högskolor. 

Därefter redogör vi för utbildningsmöjligheter vid yrkeshögskolor. Avslutningsvis fokuserar vi på 

snabbutbildningar.  

 

Box 5 – Målgrupper för olika 
utbildningsformer 
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5.1 Utbildningsmöjligheter vid universitet och högskolor 
Svenska lärosäten erbjuder en bred flora av utbildningsmöjligheter för att skapa digital 

spetskompetens. Undervisning kan ske på grundnivå eller avancerad nivå. För forskarstuderande 

kan utbildning även ges på forskarnivå. De flesta studerande vid högskolor och universitet är 

relativt unga, men nästan var femte studerande är över 35 år. Sex av tio studerande är kvinnor. 

 

Som student har man möjlighet att läsa antingen ett helt program eller välja att läsa fristående 

kurser. Dessa fristående kurser erbjuds på olika nivåer, och det är även möjligt att kombinera 

fristående kurser som tillsammans uppfyller kraven för en examen. Fristående kurser finns 

tillgängliga i olika format avseende exempelvis längd, studietakt och målgrupp. Exempelvis samlar 

AI Competence korta fristående kurser inom AI som kan läsas av yrkesverksamma eller andra 

individer som vill kompetensutveckla sig.14 Högskolor och universitet erbjuder även 

uppdragsutbildningar, där arbetsgivare har möjlighet att erbjuda sina anställda utbildningar som 

anpassats till den egna organisationens behov. 

 

Nedan framgår fördelningen av studerande per studieform under höstterminen 2019. Ungefär fyra 

av tio studerande läste ett yrkesexamensprogram. Tre av tio läste en fristående kurs, medan 

ungefär var fjärde student läste ett program som leder till antingen kandidat- eller masterexamen. 

 

Figur 10 – Fördelning av studerande per studieform höstterminen 2019 

 

Källa: UKÄ, Högskolan i siffror 
Not: Statistiken avser antal studenter som har varit registrerade på någon kurs som högskolan givit under den 
aktuella terminen fördelat på studieform. 

 

Vid lärosäten bedrivs också forskningsverksamhet, där vissa resurser går till forskning av 

grundläggande karaktär medan andra resurser går till forskning av mer tillämpad och praktisk 

karaktär. Den sistnämnda typen av forskning utförs ofta i större grad i samverkan med omgivande 

samhälle såsom näringsliv. Forskningsverksamheten kan även påverka utbildningsverksamheten 

som bedrivs vid ett lärosäte. Närheten till excellenta forskningsmiljöer kan ha positiv påverkan på 

förutsättningarna att erbjuda goda utbildningsmöjligheter. 

 

Nedan beskrivs ett urval av exempel på hur lärosäten på olika vis kan arbeta för att öka utbudet av 

digital spetskompetens. Syftet är med sammanställningen är inte att ge en heltäckande bild av 

samtliga utbildningsmöjligheter för att främja digital spetskompetens. Syftet är inte heller att lyfta 

fram enskilda lärosäten eller program, utan snarare att ge exempel på utbildningsstrukturer som 

främjar digital spetskompetens. 

                                                      
14 Se https://ai-competence.se/ 
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5.1.1 Ämnesöverskridande implementering av digitalisering 
Digitaliseringen påverkar i princip alla sektorer. Detta innebär även att efterfrågan på digital 

kompetens ökar brett i samhället och inte enbart inom renodlade IT-företag. Tvärvetenskapliga 

kunskaper, där kunskap inom digitalisering kombineras med en viss domänkunskap, kan innebära 

synergieffekter och öka förutsättningarna för att digitaliseringens möjligheter realiseras. 

Fokus på digitalisering i utbildningsprogram vid Örebro Universitet 

Ett sätt att öka dessa tvärvetenskapliga kunskaper är att introducera digitala aspekter i 

undervisningen i program och kurser som normalt inte karakteriseras av digitalisering. En sådan 

uttalad strategisk inriktning finns inom Örebro Universitet, där man arbetar strategiskt för att 

implementera artificiell intelligens (AI) även i utbildningar och discipliner som normalt inte 

förknippas med digitalisering.  

 

Ett exempel är det rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning som ges vid 

lärosätet. Från och med hösten 2020 innefattar utbildningen kurser i hur legal tech, digitalisering 

och AI påverkar den juridiska sektorn. Exempelvis påverkar nya tekniker såsom ansiktsigenkänning, 

kameraövervakning och stora datamängder på individuell nivå som kan bearbetas genom 

exempelvis AI-teknik nya krav på juridiskt kunnande. I boxen nedan framgår exempel på kurser 

med fokus på digitalisering som implementerats i programmet. Förutom ett uttalat fokus på 

digitala tekniker i specifika kurser är tanken att digitala aspekter ska genomsyra hela programmet. 

 

Studenterna lär sig inte rent tekniska färdigheter såsom programmering. Efter avslutad utbildning 

ska studenterna istället kunna visa kunskap om och förståelse för digitala teknologier som är 

relevanta för juridiken, samt hur digitaliseringen påverkar rätten. Studenterna ska även 

självständigt kunna identifiera och analysera juridiska problemställningar som följer av digitala 

teknologier.  

 
Box 6 – Exempel på kurser inom legal tech vid  

rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning  
 

Introduktion till digitalisering och legal tech, 7,5 hp 

I denna kurs lär sig studenterna grundläggande kunskaper inom data/IT, såsom hur internet 

och datorer fungerar och hur de styrs av algoritmer. Studenterna lär sig även om hur 

digitaliseringen påverkar oss på samhällsnivå. 

Legal tech, AI och automatisering, 7,5 hp 

Under denna kurs behandlas olika rättsområden som berör autonoma system, såsom 

exempelvis ansvarsfrågor med anledning av desfunktionalitet i ett autonomt system.* 

Juridik och digitala teknologier, 15 hp 

Denna kurs täcker frågor kring digital omvandling, teknologins störande effekter och de sociala 

mediernas utmaningar och möjligheter i relation till framförallt folkrätt och EU-rätt. Särskilt 

fokus ligger på ämnen såsom artificiell intelligens och autonoma system, hur dessa teknologier 

påverkar juridiken samt vilken roll juridiken bör ha i dess reglering. 

 

Förutom ovanstående kurser innefattar övriga kurser inom programmet inslag av digitalisering. 

 
*Autonoma system innefattar tekniska lösningar som självständigt kan lösa vissa typer av uppgifter genom 
exempelvis någon form av artificiell intelligens. 
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Framöver planerar lärosätet att implementera digitala aspekter även i andra utbildningar, såsom 

exempelvis läkarprogrammet. Lärosätet arbetar även aktivt med att implementera tekniker såsom 

AI i forskningsverksamheten. 

 

5.1.2 Forskning i framkant kan påverka utbildningsverksamhet positivt 
Forskningsverksamhet vid ett lärosäte kan 

öka förutsättningarna att skapa goda 

utbildningsmiljöer på grund- och avancerad 

nivå. Även om betydelsen kan skilja sig 

mellan olika typer av utbildningar ökar 

förutsättningarna att studenterna har 

kontakt med den senaste utvecklingen 

inom forskningen om lärarna själva 

bedriver forskningsverksamhet. 

Undervisning innebär även ett tillfälle för 

en forskare att sätta sin forskning i ett 

bredare perspektiv.  

 

Kopplingen mellan forskning och utbildning 

har i litteraturen belysts på olika vis. Ett 

exempel är Neumann (1992), som beskriver 

tre typer av kopplingar mellan forskning och utbildning. Den gripbara (tangiable) kopplingen 

handlar om hur undervisning kan betraktas som en slags förmedlare av den kunskap som 

forskningen ger upphov till. Den ogripbara (intangiable) kopplingen beskriver hur forskning kan 

bidra till ändrade attityder och inställningar till sakfrågor hos studenter, samt ge stimulans till den 

forskande läraren. Den globala kopplingen mellan forskning och utbildning beskriver hur 

forskningsverksamhet påverkar utbildningsverksamhet i ett bredare, övergripande perspektiv.15 

 

Idag bedriver många universitet och högskolor forskning som kan relateras till lärosätets 

undervisning inom ämnen som berör digital spetskompetens. Forskningsverksamheten kan ske i 

mindre skala, eller i större, lärosätesöverskridande program med stora monetära och tidsmässiga 

resurser.  

Samspel mellan forskning vid WASP och utbildning vid Umeå universitet 

The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är en nationell 

forskningssatsning som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Programmet syftar till 

att stärka Sverige samt svensk grundforskning och industri, både nationellt och internationellt inom 

AI och autonoma system. WASP:s forskarskola är central i programmet och syftar till att generera 

kompetens till både lärosäten och svensk industri. Umeå universitet är ett av fem lärosäten som 

deltagit i programmet sedan 2015. Förutom vid Umeå universitet bedrivs också forskning inom 

WASP vid Chalmers tekniska högskola, Kungl. tekniska högskolan samt Linköpings, Lunds, och 

sedan 2017 även vid Uppsala och Örebro universitet. 

 

 

 

 

                                                      
15 Se exempelvis Geschwind et. al (2016) för ytterligare beskrivning av och fler exempel på hur kopplingen mellan 
forskning och utbildning beskrivs i litteraturen. 

Box 7 – Lärosätens intäkter per 
verksamhetsområde 2019 

(miljarder kronor) 

 
Källa: UKÄ (Högskolan i siffror) 
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Vid Umeå universitet har internationellt uppmärksammad forskning inom distribuerade system 

inom till exempel cloud/edge computing bedrivits sedan lång tid. Detta område har ytterligare 

utvecklats och förstärkts med stöd från WASP, liksom AI-forskningen vid universitetet. AI-forskning 

som fokuserar på hur AI ska fungera ihop och samarbeta med människan är ett av de AI-områden 

som har prioriterats av universitetet och förstärkts med stöd från WASP. I linje med detta blev 

lärosätet i juni 2020 också värd för det kompletterande forskningsprogrammet The Wallenberg AI, 

Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) som förväntas 

pågå fram till 2028. Syftet med WASP-HS är att stötta forskning som fokuserar på konsekvenserna 

av AI och autonoma system på människa och samhälle. Hittills har 16 olika forskningsprojekt 

fördelade på nio olika universitet och institutioner i landet finansierats. Det finns även en särskild 

forskarskola där studenter med olika bakgrunder inom exempelvis datavetenskap, 

samhällsvetenskap och humaniora får möjlighet att arbeta över disciplingränserna för att 

tillsammans arbeta kring reella utmaningar kopplade till AI. Denna forskarskola är också samordnad 

med WASP:s forskarskola. 

 

Umeå universitets institution för datavetenskap växer nu snabbt, mycket tack vare WASP. Antalet 

anställda kommer att växa från knappt 100 för ett par år sedan till 200 när planerade rekryteringar 

är på plats. Av dessa är en stor grupp doktorander - antalet doktorander förväntas öka från drygt 

20 till närmare 70. Rekryteringarna består även av yngre och seniora forskare som startat nya 

forskargrupper men också av ett antal lektorer för att möta det ökande utbildningsbehovet.  

 

Förutom forskning och forskarutbildning har lärosätet utvecklat utbildningsutbudet för att möta 

samhällets ökande behov av AI-kompetens, vilket också möjliggör för studenterna att dra nytta av 

den kompetens som finns vid universitetet. Institutionen har till exempel tagit fram ett särskilt 

masterprogram i AI som startade hösten 2020. Programmet riktar sig primärt till studenter som har 

en bakgrund inom datavetenskap, matematik eller liknande. Studenter som väljer att profilera sin 

masterutbildning eller ingenjörsutbildning mot interaktionen mellan AI och människa läser också 

särskilda kurser där de får möjlighet att arbeta tillsammans med studenter från andra discipliner, 

till exempel interaktionsdesign eller arbetsterapi. Studenterna får då arbeta tillsammans i 

projektform för att lösa verkliga problem i samarbete med externa aktörer där det behövs 

kompetens från flera olika områden. Syftet är att bredda studenternas kunskaper och förbereda 

dem för samarbeten över disciplingränser och reella samhällsutmaningar. För att kunna bemöta 

samhällsutmaningar med ny teknologi såsom AI krävs en kombination av expertisområden 

(traditionellt teamarbete), men även en utveckling av gemensam expertis som tillåts utvecklas över 

områdesgränser i kreativa processer. Därför ingår interdisciplinärt samarbete och samverkan med 

samhälle och industri i universitetets kurser och utbildningar inom AI.  

 

Forskningsprogrammet WASP sträcker sig fram till 2029. För att kunna behålla den kompetens och 

den kunskap som generats genom WASP har Umeå universitet centralt avsatt 50 miljoner kronor 

för att kunna behålla den rekryterade personalen även efter att finansiering från WASP och 

programmet avslutats. Ytterligare 50 miljoner har avsatts för att utveckla tillämpad AI-forskning på 

hela lärosätet. Tanken är att dessa medel ska användas för att öka samverkan mellan olika 

forskningsdiscipliner kring AI och dess tillämpningar och effekter i samhället, och på så sätt stärka 

universitetets forskning och utbildning i området.  
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5.1.3 Specialisering ger effekter utanför högskolan 
Det finns universitet och högskolor som gör uttalade på satsningar på specifika områden som kan 

intressera studenter som utbildar sig för att få en form av digital spetskompetens. En uttalad 

specialisering underlättar ofta att rekrytera forskande personal i området och möjliggör också att 

lärosätet får en unik position bland potentiella studenter. Ofta involveras aktörer utanför lärosätet, 

som till exempel det regionala näringslivet, kommun eller region.  

Högskolan i Skövde har genomfört en bred satsning på en sektor i stark tillväxt 

Den svenska spelindustrin uppvisar en stark tillväxt med framgångsrika företag såsom Mojang, Dice 

och Massive Entertainment. Branschens omsättningsnivåer uppvisade en kraftig ökning mellan 

2013–2019, se Figur 11 nedan. Den starka tillväxten i branschen innebär även att efterfrågan på 

arbetskraft med rätt kompetens är hög. 

 

Figur 11 – Kraftig ökning av omsättningsnivåer inom spelindustrin (miljarder kronor) 

 

Källa: Dataspelsbranschen (2019) 
Not: Löpande priser. 

 

I samband med IT-kraschen runt millennieskiftet minskade söktrycket på utbildningar inom IT. För 

att locka fler studenter beslöt Högskolan i Skövde att satsa på utbildningar inom spel. 2002 

startade de två första programmen - högskolan var då relativt ensam om att erbjuda 

högskoleutbildningar med en tydlig spelinriktning. Idag har utbudet ökat till sammanlagt tolv 

spelprogram på grund- och avancerad nivå. Spelprogrammen har olika inriktningar - en del mer 

konstnärligt inriktade (så som game writing och musik) medan andra är mer tekniska (till exempel 

programmering). Under utbildningens gång arbetar studenterna över programgränserna i olika 

projekt där de får prova på att arbeta tillsammans i flera delar av spelskapandet – från idé till ett 

färdigt spel. 

 

Sedan 2011 driver högskolan även nätverket DONNA som syftar till att attrahera fler kvinnliga 

studenter till utbildningarna. Nätverket arrangerar bland annat eventet DONNA DAY där kvinnliga 

studenter får möjlighet att träffa kvinnor som redan arbetar i branschen. Idag är omkring 25-30 

procent av de drygt 600 studenterna kvinnor, men det varierar mellan de olika programmen. 

 

Många studenter som söker till utbildningarna lockas av att bli en del av det spelnätverk som finns 

omkring högskolan. Under utbildningens får studenterna till exempel presentera sina spelprojekt 

för en inkubatorsverksamhet, The Game Incubator vid Science Park Skövde och Lindholmen Science 

Park i Göteborg. En del projekt plockas upp av inkubatorn och många studenter blir därefter kvar 

vid inkubatorn och startar egna spel och spelprojekt. The Game Incubator fungerar som en länk 

mellan utbildning och arbetsliv för studenterna som också får möjlighet att stanna kvar i Skövde 

och arbeta efter studierna. Sedan starten 2004 har över 100 spelföretag startats inom 
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inkubationsverksamheten. Högskolan och Science Park Skövde samarbetar också tillsammans med 

kommunen i en gemensam plattform, Sweden Game Arena (SGA). SGA lanserar en årlig 

spelkonferens och spelfestival vilket ger ytterligare möjlighet för studenter att utöva sitt 

spelintresse och utöka sina nätverk. 

 

5.1.4 Livslångt lärande genom kompetensutveckling för yrkesaktiva 
Universitet och högskolor har under lång tid haft 

möjlighet att anordna utbildning på uppdrag av 

myndigheter, företag och andra organisationer. För 

denna så kallade uppdragsutbildning får lärosätena ta 

ut avgifter från uppdragsgivarna. Ofta avser det 

utbildning av uppdragsgivarens personal, men i vissa 

fall kan uppdragsutbildning även avse utbildning som 

behövs av antingen arbetsmarknads- eller 

biståndspolitiska skäl. Uppdragsutbildning kan 

betrakta som en länk mellan kompetensbehov hos 

yrkesverksamma och efterfrågan på olika 

kompetenser hos arbetsgivarna. 

  

Svenska lärosäten erbjuder ett brett utbud av uppdragsutbildningar. Dock kan utbudet variera 

beroende på de områden som lärosäten har utbildning inom. Detta då lärosäten endast får bedriva 

uppdragsutbildning om den knyter till sådan högskoleutbildning som de har examensrätt för. Detta 

resulterar i att breda lärosäten med fler undervisningsområden har möjlighet att erbjuda ett 

bredare utbud av uppdragsutbildningar jämfört med specialiserade lärosäten. 

Uppdragsutbildningar vid Linköpings universitet 

Vid Linköpings Universitet anordnas uppdragsutbildningar inom ett flertal områden, bland annat 

AI, digitalisering och teknik. Lärosätet erbjuder både öppna utbildningar dit deltagare själva kan 

anmäla sig, samt skräddarsydda utbildningar som särskilt utformas för en beställande arbetsgivare 

eller organisation. Förkunskapskraven som krävs och utbildningarnas längd varierar men 

målgruppen är yrkesverksamma.  

 

Utbildningarna ger en möjlighet för deltagarna att bredda sina kunskaper eller specialisera sig inom 

ett specifikt ämne. Beroende på utbildningens innehåll så skiljer sig upplägget åt. Exempelvis riktar 

sig översiktskursen AI och digitalisering mot en relativt bred målgrupp och består av tre 

tvådagarsträffar. Utbildningen blir då mer intensiv och deltagarna får också möjlighet att träffa 

varandra och utbyta erfarenheter. Upplägget på smalare kurser inom exempelvis deep learning 

som riktar sig till personer som redan idag arbetar som specialister är mer flexibelt med fler men 

kortare kurstillfällen.  

 

Till skillnad från andra renodlat kommersiella utbildningsanordnare ges studenterna vid 

uppdragsutbildningar i många fall möjlighet att få högskolepoäng för kurserna. Innehållet i en 

uppdragsutbildning tenderar också ofta att vara mer inriktad på generella koncept än på praktisk 

tillämpning av en specifik programvara. De är också ett sätt för yrkesverksamma att ta del av den 

senaste forskningen vid lärosätena. Vid universitetet finns unika miljöer inom AI-området. Ett 

exempel är Avdelningen för statistik och maskininlärning, STIMA, vid institutionen för 

datavetenskap där det bedrivs forskning med fokus på dataanalys och maskininlärning. Ett annat 

exempel är AIICS, avdelningen för AI och integrerade datorssystem, som har forskat inom AI-

området sedan 70-talet, med fokus på bland annat maskininlärning. 

1,87 
miljarder kronor uppgick svenska 

lärosätens totala intäkter för 
uppdragsutbildning till år 2019. 

 
Källa: UKÄ (Högskolan i siffror) 



<Digital Spetskompetens> 
  

 

Förutsättningar för främjande av digital spetskompetens 46 

Uppdragsutbildning är en del av Linköpings universitets satsning på livslångt lärande. Sedan 2017 

finns en särskild enhet för uppdragsutbildning på lärosätet. På enheten finns flera projektledare 

som arbetar med att etablera kontakter mellan olika uppdragsgivare och institutioner. Företrädare 

för universitetet menar att goda relationer med olika uppdragsgivare i offentlig sektor och 

näringsliv har varit en tydlig framgångsfaktor för att skapa relevanta och attraktiva 

uppdragsutbildningar. Satsningen har fallit väl ut med ett ökat antal utbildningar, även inom andra 

områden än AI, digitalisering och teknik.  

Korta kurser som finansieras av externa medel 

Ett annat exempel på akademiska kurser som riktas mot yrkesverksamma är programmet 

Kompetensutveckling inom artificiell intelligens (Smarter) vid Örebro Universitet, där korta, flexibla 

och behovsanpassade AI-kurser på avancerad nivå erbjuds. Utbildningarna erbjuds vid 

forskningscentret AASS. Kurserna riktas mot yrkesverksamma, där utformningen av kurserna 

påminner om uppdragsutbildning men är kostnadsfria för deltagarna. Istället för finansiering direkt 

via deltagare och deras arbetsgivare uppbär utbildningarna finansiering från KK-stiftelsen. 

 

Utbildningarna har utformats i nära dialog med näringslivet. Utbudet och utformning av kurser 

anpassas varje termin, där anpassning sker efter de behov som finns inom näringslivet och dess 

anställda. Antagningskraven är relativt höga och kunskap inom IT och programmering är ett krav. 

Utbildningen sker inte via fysiska träffar men innefattar interaktiva moment såsom exempelvis 

gruppdiskussioner, vilket särskiljer dessa kurser från MOOC:s. De mest populära kurserna inom 

Smarter är på relativt grundläggande nivå, såsom exempelvis kurserna Introduktion till artificiell 

intelligens samt Maskininlärning (som ges i två delar). Samtliga kurser som erbjuds inom Smarter 

motsvarar 3 högskolepoäng. 

 

Finansiering sker som nämnts ovan genom medel från KK-stiftelsen. Stiftelsen finansierar 

utbildning för yrkesverksamma genom programmet Expertkompetens. Kurserna och utbildningar 

som finansieras genom dessa medel ska utvecklas genom att matcha kompetens- och 

utvecklingsbehov i näringslivet med kompetensen inom starka akademiska miljöer. Andra exempel 

på projekt som erbjuds vid andra lärosäten med finansiering från Expertkompetens är PROMPT 

(Professionell masterutbildning i mjukvaruutveckling), ett samarbete mellan Blekinge Tekniska 

Högskola, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och forskningsinstitutet RISE. Vid 

Linnéuniversitet erbjuds kurser inom projektet Sociala medier och webbteknologier för innovation 

och tillväxt.  

5.1.5 Samarbete mellan högskola och näringsliv ger synergier  
Behovet av digital spetskompetens ser olika ut i olika delar av landet. Den snabba tekniska 
utvecklingen ställer krav på löpande anpassning av utbildningsutbudet. Genom att matcha 
utbildningsutbud och lokal efterfrågan blir utbildningarna mer uppdaterade i förhållande till 
kompetensbehovet och dessutom ges studenterna bättre möjligheter till förankring i arbetslivet 
under studietiden. Ett matchat utbildningsutbud gör också deras kompetens mer attraktiv för 
arbetsgivare vilket underlättar för studenter som vill stanna kvar i regionen efter examen.  
 
Ett exempel på sådan samverkan är Sörmlandskontraktet. Projektet startades 2018 och är ett 
samarbete mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun och den lokala 
näringslivsorganisationen Eskilstuna Fabriksförening. Satsningen initierades av Eskilstuna 
Fabriksförening som hade inventerat regionens kompetensbehov inom IT och digitalisering. 
Kommunen ställde sig positiva till idén som också sammanföll med att Mälardalens högskola 
invigde nya campuslokaler i Eskilstuna. Ett nytt, unikt utbildningsutbud var ett sätt att locka fler 
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studenter till staden. För högskolan ligger projektet i linje med målet i högskolans handlingsplan för 
digitalisering om att förbereda studenterna på att verka i ett föränderligt samhälle. 
 
Kontraktet innebär att Eskilstuna kommun under tre års tid, 2019-2021, bidrar med medel för att 
stärka Mälardalens högskolas utbildning och forskning inom digitalisering. Ett tydligt mål är att 
säkerställa att högskolan har ett utbildningsutbud inriktat mot digitalisering och IT som också är 
attraktivt för den lokala arbetsmarknaden. Hittills har satsningen utmynnat i: i) två 
kandidatprogram med inriktning mot tillämpad AI respektive interaktionsdesign, ii) ett 
masterprogram i hälso- och välfärdsteknik, iii) ett nytt spår mot digital verksamhetsutveckling på 
ekonomprogrammet, iv) flera nya kurser i hälsorobotik inom civilingenjörsprogrammet i robotik 
samt v) kursutveckling mot Industri 4.0 inom utbildningsprogram i produktion och produktdesign.  
 
Framtagandet av de tre nya programmen har bidragit till att utveckla nya arbetssätt på högskolan. 
Normalt när ett nytt utbildningsprogram tas fram vid Mälardalens högskola genomgår programmen 
en extern granskning när ansökan och programmen är färdigt utformade. Detta upplägg 
anpassades i och med utvecklingen av de nya programmen och externa granskare involverades nu 
redan från start. Det nya arbetssättet har bland annat inneburit en del utmaningar tidsmässigt, 
men uppföljningar har också visat att det har varit värdefullt att få granskares synpunkter tidigt i 
processen.  
 
Satsningen har också gjort det lättare för högskolan att rekrytera forskningskompetens med 
inriktning på IT och digitalisering. För att utbildningarna ska kunna ge studenterna fördjupade 
kunskaper i de olika forskningsfälten har det också krävts att högskolan rekryterat ny personal. 
Hittills har fyra professorer och nio doktorander rekryterats med hjälp av finansiering från 
projektet.  
 
Framöver är parternas ambition att projektet ska fortlöpa efter 2021. Ett område där företrädare 
för projektet ser att det finns potential för Sörmlandskontraktet att utvecklas är fortbildning för 
yrkesverksamma. Inom högskolan har också Sörmlandskontraktet inneburit ökat internt samarbete 
mellan olika ämnen och forskningsdiscipliner, vilket väntas leda till gemensamma 
forskningsansökningar och gemensamma moment i kurser inom utbildningsprogrammen.  

5.1.6 Tvärvetenskapliga antagningsvägar kan skapa synergier 
Digital kompetens behövs inom många olika sektorer. Genom tvärvetenskapliga utbildningar, där 

kunskap inom digitalisering kombineras med domänkunskap inom andra områden, kan 

synergieffekter uppnås. Ett exempel på detta är vård och omsorg, där IT-projekt kräver förståelse 

både för vårdens behov och för de möjligheter samt begränsningar som implementering av olika IT-

lösningar medför. Vårdsektorn är en komplex organisation, vilket innebär att många 

digitaliseringsprocesser kräver en grundförståelse för strukturer och andra förhållanden i sektorn.  

 

Karolinska Institutet anordnar tillsammans med Stockholm Universitet ett masterprogram i 

hälsoinformatik. Programmet syftar till att utveckla studenternas kunskap för att utveckla vården 

genom datorbaserad informations- och kunskapshantering. Programmet anordnas vid Centrum för 

Hälsoinformatik (HIC), där även forskning, utveckling, forskarutbildning samt utbildning inom just 

hälsoinformatik bedrivs. 

 

Programmet är internationellt med studenter från hela världen. Att programmet är både 

internationellt och interdisciplinärt gör programmet unikt. Antagningen till programmet sker 

utifrån två olika huvudspår, där individer med grundutbildning inom antingen vård/medicin eller 
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informationsteknologi/systemvetenskap antas till utbildningen.16 Under utbildningens första 

termin läser studenter med teknisk bakgrund kurser i grundläggande medicinsk vetenskap, samt 

organisation och ledning inom vården. Studenter med vårdbakgrund läser istället grundläggande 

data- och systemvetenskap. Resterande delar av utbildningen läser studenterna samma kurser. I 

figuren nedan sammanfattas dessa flöden. 

 

Figur 12 – Beskrivning av flöde för studenter med olika utbildningsbakgrund 

 

 

De separata antagningsvägarna möjliggör för studenter med olika bakgrund att under utbildningen 

dela erfarenheter och kunskaper med varandra. Exempelvis uppmuntras studenter med olika 

utbildningsbakgrund att samarbeta i grupparbeten i syfte att skapa synergier mellan grupperna. En 

framgångsfaktor för programmet – och andra program med antagning av studenter med olika 

bakgrund – är att lyckas attrahera en relativt jämnt andel studenter med olika 

utbildningsbakgrunder. Genom att attrahera ett relativt jämnt antal studenter med respektive 

utbildningsbakgrund ökar förutsättningarna att exempelvis mixa studenterna i grupparbeten och 

andra moment i utbildningen, och därmed öka förutsättningar för kunskapsutbyte och erfarenhet. 

 

Karolinska Institutet ansvarar generellt för de vårdorienterade kurserna, medan mer tekniskt 

orienterande kurser läses vid Stockholm Universitet. Studenterna har möjlighet att göra sina exjobb 

i olika forskargrupper på KI och DSV samt i industrin eller hos hälso- och sjukvårdsorganisationer 

eller myndigheter. En välfungerande samverkan mellan lärosätena har varit av stor vikt, då särskilt 

den inledande terminens it-relaterade kurser behöver anpassas och utformas på ett vis som gör 

dem relevanta för individer med bakgrund inom vård och omsorg. På motsvarande vis behöver 

kurserna inom vård omsorg anpassas för att komplettera kunskaperna hos individer med en teknisk 

bakgrund på ett välfungerande vis. 

 

Som nämnts ovan har utbildningsverksamheten en nära koppling till Centrum för Hälsoinformatik 

och dess forskningsverksamhet. Inom ramen för sin utbildning introduceras studenterna till 

genomförda och pågående forskningsprojekt inom området. Programmet har även nära samverkan 

med organisationer inom vårdsektorn, varifrån gästföreläsare bjuds in. 

 

För att ge studenterna en bättre förståelse av sina framtida roller och arbetsuppgifter har 

programmet tillsammans med studenterna skapat ett HI alumni team. Teamet arrangerar två 

alumni-event per termin. Under dessa event bjuds alumni från programmen in för att prata om sina 

erfarenheter av att söka jobb och om deras roller och arbetsuppgifter. Även föreläsningar om hur 

man kan marknadsföra sig själv efter examen har ordnats med hjälp av alumni teamet.  

 

                                                      
16 Behörighetskraven innefattar kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård, biomedicin, 
medicinsk teknik, data- och systemvetenskap, informatik eller motsvarande examen. 
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Efter studierna fortsätter några studenter med doktorandstudier inom ämnet, antingen i Sverige 

eller utomlands. Oavsett klinisk eller teknisk bakgrund arbetar många hos företag som utvecklar 

egna IT lösningar för vården, eller hos konsultföretag som har vårdsektorn som ett av sina segment. 

Många arbetar också i olika sjukvårdsinrättningar. Flera studenter går tillbaka till sina hemländer 

och tar ansvar för eHälsoutveckling på olika sjukhus eller myndigheter. Vissa studenter väljer även 

att bilda egna företag. 

 

5.1.7 Tydlig arbetslivsförankring gynnar både studenter och forskning  
Kontakter med industri och näringsliv förekommer på de flesta högskoleutbildningar. Hur och i 
vilken omfattning varierar, men samverkan kan till exempel innefatta praktikkurser eller 
examensarbeten i samarbete med företag. Näringslivsföreträdare kan också delta i utformning av 
utbildningarnas innehåll för att ytterligare stärka kopplingen mellan utbildningsinnehållet och 
arbetsmarknaden efter examen. Denna typ av näringslivsförankring är kanske särskilt viktig inom 
utbildningar som leder till någon form av digital spetskompetens eftersom utvecklingen går så pass 
snabbt inom området. 
 

Utbildning i informationssäkerhet vid Stockholms Universitet 

Hösten 2015 startade Stockholms universitet ett masterprogram med inriktning mot 
informationssäkerhet. Initiativet till programmet togs av näringslivsföreträdare som såg ett behov 
av personer med kompetens inom informationssäkerhet och cyberförsvar. Stockholms universitet 
tog då hjälp av en grupp branschföreträdare för att utforma utbildningen och skapa en balans 
mellan det akademiska tankesättet och de praktiska tillämpningarna. 
 
Idag märks samarbetet genom att studenterna under hela utbildningens gång arbetar nära företag. 
De allra flesta skriver också sin masteruppsats tillsammans med ett företag i branschen. För att 
skapa en bra näringslivsförankring i utbildningen uppger företrädare för Stockholms universitet att 
det har varit viktigt att det finns professorer och lektorer med goda kontakter inom industrin. Detta 
har gynnat både studenter och forskare som får tillgång till företag och organisationer för att testa 
sina kunskaper och inspiration till att utforma relevanta forskningsproblem.  
 
Informationssäkerhet är ett tvärvetenskapligt område vilket också speglar efterfrågan på 
kompetens. Idag behövs inte bara teknisk kompetens, utan behovet av kompetens av till exempel 
de juridiska och statsvetenskapliga aspekterna av informations- och cybersäkerhet är stort. 
Området växer och efterfrågan på kompetens finns både inom privat sektor och inom det 
offentliga genom till exempel Försvarsmakten och andra myndigheter. Det är därfär inte ett krav 
med en bakgrund inom IT för att söka till programmet, utan det är öppet för alla med en 
kandidatexamen oavsett inriktning. Det gör det möjligt att attrahera studenter från andra 
discipliner så som ekonomi och psykologi. Bland de som antas har ungefär hälften en teknisk 
bakgrund och resterande har en annan bakgrund. Programmet är eftertraktat och har en relativt 
hög andel kvinnor bland de studerande. En förklaring till att programmet lockat relativt många 
kvinnor är just att det är möjligt att söka oavsett inriktning på kandidatexamen.  
 
Studenter som saknar en bakgrund inom system- eller datavetenskap ges en kompletteringskurs på 
15 högskolepoäng den första terminen. Kursen blir en form av introduktion i grundläggande 
datavetenskap. Syftet är inte att studenterna efter denna introduktion ska bli experter på 
programmering, utan att de ska få kunskap om olika aspekter av informationsteknik. Vilken typ av 
arbete studenterna får efter examen är delvis beroende vilken bakgrund studenterna har med sig 
innan programmet. 
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5.1.8 Inresande studenter bidrar till ökad digital spetskompetens 
Sedan läsåret 2016/17 har drygt 20 000 studenter varje år flyttat till Sverige i samband med 

högskolestudier. Ungefär 3500 av dessa har studerat naturvetenskap, matematik och IKT. Även om 

långt ifrån alla stannar kvar i landet efter studierna, utgör de en möjlig rekryteringsbas av digital 

spetskompetens. Tillväxtanalys (2018) har också särskilt lyft fram gruppens betydelse då Sverige 

går mot en brist på ingenjörer och it-utbildade samtidigt som många inresande studenter läser 

STEM-utbildningar. 

 

Inresande studenter kan antingen läsa i Sverige via olika utbytesprogram eller vara så kallade 

freemover-studenter som arrangerar sina studier på egen hand. Utbytesstudenter läser oftast 

kurser under en kortare period medan de flesta freemover-studenterna läser ett program och då 

stannar under en längre tid. De senaste åren har det varit något fler utbytesstudenter än 

freemover-studenter som har studerat i Sverige, men den senare gruppen ökar i antal. Freemover-

studenter som kommer från länder utanför EU/EES och Schweiz betalar sedan hösten 2011 också 

en studieavgift.  

Chalmers arbete för att attrahera internationella studenter 

Chalmers tekniska högskola är ett av de lärosäten med teknisk inriktning som läsåret 2018/19 tog 

emot flest nya inresande studenter - totalt 930. Av dessa var 60 procent utbytesstudenter, och 

resterande 40 procent var freemovers.  

 

Lärosätet arbetar långsiktigt med internationalisering och arbetar särskilt med att rekrytera 

internationella doktorander, forskare och forskarassistenter. Tillsammans med Kungl. Tekniska 

högskolan och Handelshögskolan i Stockholm tilldelades lärosätet det högsta betyget i Stiftelsen för 

internationalisering av högre utbildning och forsknings (STINT) senaste internationaliseringsindex.  

Satsningen på internationella studenter är en medveten strategi från lärosätets sida. Lärosätet har 

en särskild grupp som arbetar med marknadsföring och skickar också regelbundet ut delegationer 

till utvalda länder för attrahera potentiella studenter. 

 

Företrädare för lärosätet pekar på att internationaliseringen är kopplat till kvalitén på utbildningen. 

Ett internationellt utbyte gynnar även inhemska studenterna som får möjlighet att studera i en 

internationell miljö. Det ökade antalet internationella studenter märks också på forskningssidan 

eftersom det internationella söktrycket har ökat även där. Själva utbildningsinnehållet har inte 

anpassats för att attrahera internationella studenterna, men språket är i de allra flesta fall 

engelska. Lärarna arbetar även aktivt med integrationen mellan de svenska och internationella 

studenterna genom att placera dem i samma grupper vid grupparbeten och liknande.  

 

Chalmers arbetar aktivt för att underlätta arbetslivsanknytningen under utbildningarnas gång, 

vilket lärosätet har noterat lockar många studenter. Större svenska företag som ABB och Volvo är 

välkända hos många presumtiva studenter och ett väl utvecklat samarbete med denna typ av 

företag gör också utbildningen i sig attraktiv. De flesta studenter skriver också sina 

examensarbeten i samarbete med företag. Examensarbetena blir då en möjlighet för studenterna 

att få en inblick i svenska företag och att visa upp sina kunskaper.  
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5.2 Utbildningsmöjligheter vid yrkeshögskolor   
Yrkeshögskolor erbjuder utbildningar av varierande längd. De flesta utbildningar är mellan 1-2 år, 

där utbildningar som omfattar motsvarande två helårsstudier eller mer innehåller minst 25 procent 

praktik (Lärande i arbete, LIA). Dock finns även möjlighet att läsa kortare kurser inom 

yrkeshögskolan. Under sommaren 2020 tog regeringen dessutom beslut om att finansiera en 

försöksverksamhet av så kallad “yh flex”, som syftar till att skapa förutsättningar för en snabbare 

och mer flexibla yrkeshögskoleexamen utvecklas för den som redan har omfattande 

yrkeskunskaper. 

 

År 2019 uppgick antalet antagna som påbörjade studier inom området Data/IT till 3 882, vilket 

motsvarar ungefär 14 procent av de 28 075 personer som antogs till YH-utbildningar detta år.17 

Figur 13 nedan beskriver de vanligaste inriktningarna inom Data/IT bland de antagna. Den 

vanligaste inriktningen är webbutvecklare - ungefär tre av tio studenter inom området Data/IT 

läser en utbildning med denna inriktning. Var femte person antas till en utbildning inom 

systemhantering och programmering. En knappt tiondel antas till utbildningar riktade mot 

projektledarskap inom IT. Sju procent antogs till utbildningar inom datasäkerhet respektive 

speldesign. 

 

Figur 13 – Andel antagna till YH-utbildningar inom Data/IT 

 

Källa: SCB / Statistikdatabasen 

 

Utformningen av utbildningarna inom Data/IT som erbjuds av YH-anordnare varierar mycket stort 

vad gäller exempelvis längd och inriktning. Nedan redovisar vi några exempel på YH-miljöer som på 

olika vis främjar utbudet av digital spetskompetens. 

 

5.2.1 Utbildning där teknik möter kreativitet 
Vid Hyper Island anordnas YH-utbildningar med fokus på kreativa näringar utifrån ett 

digitaliseringsperspektiv – något som skulle kunna beskrivas som en kombination av tekniska och 

kompletterande kompetenser (jmf diskussionerna i Kapitel 2). Hyper Island inledde sin verksamhet 

i Karlskrona för 20 år sedan och erbjuder idag 11 olika YH-utbildningar samt ytterligare kurser i 

kortare format i Karlskrona samt Stockholm. Dessutom erbjuds så kallade ”upskill-kurser” som 

pågår under 26-32 veckor, och som baserats på befintligt kursutbud men komprimerats för att göra 

utbildningen mer tillgänglig för individer i näringslivet. Därtill erbjuds akademiska utbildningar på 

akademisk nivå tillsammans med det brittiska lärosätet Teeside University. Detta masterprogram 

                                                      
17 Statistiken avser personer som påbörjat studier och varit studerande tre veckor efter utbildningens start. Det 
totala antalet studerande inom data/IT inom yrkeshögskolan uppgick till 8 210 under 2019. 
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har tagit inspiration från övriga kurser som erbjuds vid 

Hyper Island. Förutom Sverige bedriver Hyper Island även 

utbildningsaktiviteter i Finland, Storbritannien, USA, 

Singapore samt Brasilien. Erbjudandena varierar mellan de 

olika länderna beroende på utformning av 

utbildningssystem och finansieringsmöjligheter. 

 

Utbildningar vid Hyper Island särskiljer sig från tekniska 

akademiska utbildningar, men även många tekniska 

utbildningar i yrkeshögskoleformat, genom att kreativa och 

praktiska aspekter vävs in i utbildningarna. Företrädare för 

Hyper Island beskriver detta som att man främst lär sig ett 

förhållningssätt snarare än en konkret teknisk kunskap. Exempelvis kan en utbildning i frontend-

utveckling innehålla moment om hur man effektivt driver processer, leder team, samt utövar ett 

effektivt ledarskap. Ett av upskill-programmen innefattar en utbildning i affärsutveckling med fokus 

på digitalisering och hållbarhet. Ett annat exempel är att större samhällstrender kan vävas in i 

utbildningen, såsom exempelvis en utbildning där blockchain kombineras med hållbarhetsaspekter.  

 

Studenternas bakgrund varierar och innefattar en mix av tidigare erfarenheter. Vissa studenter 

kommer direkt från gymnasiet, men bland studenterna finns även individer som har en avslutad 

examen men som anser att den avslutade utbildningen inte motsvarar förväntningarna vad gäller 

kunskap eller koppling till yrkeslivet. Dessutom finns en grupp studenter med en utbildning och 

yrkeserfarenhet bakom sig men vill bygga vidare sina existerande kunskaper för att få en 

spetskunskap och ta nästa steg i karriären. Många utbildningar har även en stor andel 

internationella studenter med varierande bakgrund.  

 

En framgångsfaktor för Hyper Island har varit den starka kopplingen till branschen tack vare YH-

formatet. När nya relevanta utbildningsteman uppenbaras så bjuds företag in till olika former av 

samråd. Bland annat bjuds företag in till ett större forum som innefattar bland annat föredrag och 

workshopaktiviteter, där samverkan syftar till att utröna vilka konkreta kompetenser arbetsgivare 

har behov av. Information om arbetsgivares behov samlas även in via andra vägar, såsom 

exempelvis enkäter och andra material. 

 

5.2.2 Flexibla utbildningar med teknisk inriktning  
Ett exempel på utbildningsanordnare där fokus ligger på flexibla utbildningsformer är AGSTU 

(Arbete Genom Studier), som erbjuder specialiserade utbildningar inom inbyggda system. Vid 

AGSTU anordnas två program som båda motsvarar ett års heltidsstudier (220 YH-poäng): Tillämpad 

elektronik för inbyggda system (TEIS) samt FPGA Systemutvecklare. Den sistnämnda utbildningen 

sker på halvfart under två års tid. Utbildningsanordnaren erbjuder även en utbildning inom VHDL-

programmering motsvarande 15 veckors heltidsstudier samt en kurs inom hårdvarunära C-

programmering och mikrodatorarkitektur motsvarande sju veckors studier. Den sistnämnda kursen 

erbjuds i valfri studietakt (100%, 75% eller 50%). Sammanfattningsvis innefattar utbildningarna 

programmering med fokus på hårdvara och inte enbart mjukvaruutveckling. 

 

Utbildningarna utformas i nära samarbete med större företag inom tekniksektorn såsom Intel, 

Ericsson och ABB. Samverkan sker regelbundet i olika forum, och bland annat anordnas 

konferenser två gånger årligen. Företrädare för utbildningen beskriver innehållet i utbildningen 

som nischad mot ett ämne som i stor utsträckning motsvarar arbetsgivares behov, och där det 

finns en tydlig efterfrågan på kompetens inom näringslivet.  

Hyper Island etablerades i 
Karlskrona men är idag 

etablerat i  

6 
länder: Sverige, Finland, 

Storbritannien, USA, 
Singapore samt Brasilien. 
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Som nämnts ovan genomförs vissa utbildningar på halvtid. Utbildningarna särskiljer sig även genom 

att de är helt online-baserade. Studenterna träffas en gång under en uppstartsdag i början av 

utbildningen, samt en dag i utbildningens slutfas. I övrigt sker undervisningen genom en online-

baserad lärportal. Sammantaget innebär detta en flexibilitet för de studerande att läsa 

utbildningen i en takt och på en plats som passar dem. Detta innebär dels att yrkesverksamma har 

större möjlighet att läsa dessa utbildningar, men även andra relevanta målgrupper kan nås, såsom 

individer som bor i regioner där motsvarande utbildningar inte erbjuds i fysiskt format. Det online-

baserade upplägget gör det möjligt för studenter i hela landet att delta i utbildningen.  

 

Utbildningarna riktar sig till ingenjörer eller andra som en har en ingenjörsliknande bakgrund även 

om de formella kraven inte kräver yrkeserfarenhet. Både utbildnings- och yrkesbakgrund varierar 

dock bland studenterna - vissa kommer direkt från gymnasiet medan andra har en yrkeskarriär 

bakom sig. Företrädare för AGSTU beskriver att den viktigaste egenskapen som eftersöks bland 

ansökande studenter är motivation, oavsett bakgrund och erfarenhet. Denna egenskap är den 

viktigaste faktorn för framgång i studierna – särskilt då disciplin krävs för att slutföra studier som 

genomförs på distans och halvfart. Det online-baserade upplägget på studierna innebär en 

utmaning i att följa upp de studerande under den relativt långa studieperioden. Studenterna har 

även ofta kompetenser som innebär att de är eftertraktade på arbetsmarknaden, vilket kan 

innebära en risk att de börjar arbeta innan studierna slutförts. 

 

5.2.3 Nischade utbildningar för framtidens spelutvecklare 
The Game Assembly (TGA) är en yrkeshögskola som specialiserat sig på spel och spelutbildningar. 

Skolan startade i Malmö i 2008 men finns sedan 2019 även i Stockholm. Varje år examineras 

sammanlagt runt 180 studenter från skolans fem utbildningar. Fyra av utbildningarna (spelgrafiker, 

leveldesigner, spelprogrammerare och spelanimatör) är 2,5 år långa, medan utbildningen till 

technical artist är något kortare, 1,5 år.  

 

Studenternas bakgrund varierar mellan de olika utbildningsinriktningarna. Många som läser till 

spelprogrammerare kommer direkt från gymnasiet, men för att bli antagen till någon av de mer 

konstnärliga utbildningarna inom level design, spelgrafik eller animation krävs det att studenterna 

ansöker med en portfolio. Medelåldern är därför oftast lite högre på dessa utbildningar. Andelen 

kvinnliga studenter är också något högre på utbildningarna inom level design och spelgrafik jämfört 

med programmeringsutbildningen.  

 

Ett genomgående tema i upplägget vid TGA, vilket också skiljer dem från akademiska utbildningar, 

är att eftersträva att efterlikna branschen i så hög utsträckning som möjligt. Studenterna är fysiskt 

på plats i skolan 8 timmar varje dag. På förmiddagarna läser studenterna kurser inom sina 

respektive utbildningar, men under eftermiddagarna arbetar de över utbildningsgränserna 

tillsammans i olika i spelprojekt. Spelprojekten är centrala i utbildningarna och ger studenterna 

möjlighet att implementera sina kunskaper i en så pass branschlik miljö som möjligt. Eftersom 

utbildningarna lägger mycket fokus på att arbeta i många spelprojekt får studenterna också träna 

på att arbeta i agila team. Syftet är att studenterna ska kunna arbeta i branschen så snabbt som 

möjligt efter att de tagit examen. En ytterligare tydlig skillnad gentemot akademiska utbildningar är 

att studenterna vid TGA – till följd av utbildningens YH-format – ägnar en tredjedel av sin utbildning 

på praktik, LIA. För att matcha studenterna med företag inom spelbranschen anordnar TGA varje år 

ett ”Meet and Greet”, där runt 40 företag varje år kommer till Malmö för att träffa skolans 

studenter. Under eventet får studenterna möjlighet att visa upp sina portfolios och träffa 

representanter från företag i branschen och på så sätt hitta en praktik. Från och med år 2021 

kommer det även anordnas ett Meet and Greet i Stockholm. 
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5.2.4 Kort kurs i digital transformation vid Teknikhögskolan 
Många utbildningar inom yrkeshögskolan utgörs av program på motsvarande 1-2 års heltidsstudier. 

Dock erbjuds även kortare utbildningar inom yrkeshögskolan. Möjligheten att anordna utbildningar 

av kortare längd lanserades under våren 2020, där kurserna berättigar till studiemedel från CSN 

utifrån samma principer som längre utbildningar. Precis som för längre kurser är de korta kurserna 

anpassade efter arbetsmarknadens behov - det korta formatet innebär dock ofta en flexibilitet som 

underlättar kompetensutveckling för redan yrkesverksamma. Kurserna anordnas i varierande 

format, men utbildningar som riktas specifikt mot yrkesverksamma anordnas ofta på distans och 

deltid för att möjliggöra att studierna genomförs i kombination med ett arbete. 

 

Ett exempel på sådan kort YH-utbildning är Leda digital transformation som erbjuds genom 

Teknikhögskolan. Kursen genomförs på halvfart under 24 veckor genom distansundervisning, vilket 

syftar till att möjliggöra för fler yrkesverksamma att läsa utbildningen. Programmet innefattar även 

fysiska studiebesök under studietiden.18 Programmet riktas mot personer som är etablerade på 

arbetsmarknaden och har en grundläggande erfarenhet av utbildningens innehåll. Förutom 

grundläggande behörighet krävs minst två års erfarenhet inom projektledning, processledning, 

teamledning, chefsyrket eller motsvarande.  

 

Utbildningen utformades utifrån samverkan med företag på regional nivå i Värmland. Behovet av 

den kompetens som denna utbildning ger upphov till bedöms dock vara relevant för hela landet. 

Detta behov utgörs av ökad kompetens inom ledning med fokus på transformation och hållbarhet. 

Programmet innefattar fyra kurser som på olika vis belyser ledningsfrågor, transformation samt 

hållbarhet: (i) hållbar affärsutveckling, (ii) traditionell och agil projektledning, (iii) transformation, 

verksamhetsförändring och organisationsutveckling, samt (iv) ledarskap och transformation. Varje 

kurs motsvarar sex veckors halvtidsstudier. Programmets innehåll kan i korthet beskrivas som en 

skärningspunkt mellan digitalisering och andra områden, såsom i detta fall digitalisering och 

ledarskap/organisationsutveckling. Programmet fokuserar alltså inte på tekniska aspekter av 

digitalisering, utan fokus ligger snarare på hur den digitala transformationen (samt andra typer av 

transformationsprocesser) påverkar organisationer och förutsättningar för ledarskap. I figuren 

nedan sammanfattas innehållet i de fyra delkurser som ingår i utbildningen. 

 

Figur 14 – Delkurser inom utbildningen Leda digital transformation 

Källa: Teknikhögskolan 
Not: Varje kurs motsvarar sex veckors halvtidsstudier. 

                                                      
18 Dock har förutsättningarna för att genomföra studiebesök påverkats av coronapandemin. 

Transformation, verksamhetsförändring och 
organisationsutveckling 

Denna kurs syftar till att ge den studerande 
kunskaper inom transformation, såsom 

exempelvis digital transformation och annan 
verksamhetsförändring. 

Hållbar affärsutveckling 
I denna kurs ska den studerande utveckla kunskap 

om och förståelse för att driva hållbar 
affärsutveckling på ett affärsmässigt och lönsamt 

sätt utifrån universella verktyg och 
hållbarhetsbegrepp 

Traditionell och agil projektledning 
Denna kurs syftar till att den studerande ska 

utveckla kunskap och förståelse om och förståelse 
för både traditionella såväl som agila 

projektmodeller 

Ledarskap och transformation 
I denna kurs ges den studerande kunskap att leda 
ett team i förändringsarbete såsom exempelvis ett 

företags digitala transformation. 
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5.3 Utbildningsmöjligheter genom snabbutbildning 
Snabbutbildningar har blivit ett allt vanligare utbildningskoncept. Upplägget innebär att 

utbildningen i fråga genomförs under en relativt kort och intensiv period. Utbildningens längd kan 

förstås variera men många kurser motsvarar runt tolv veckors heltidsstudier. Syftet är ofta att lära 

ut en specifik kompetens som efterfrågas hos arbetsgivare, såsom kunskap inom ett specifikt 

programmeringsspråk. 

 

Snabbutbildningar baseras ofta på konceptet ”accelerated learning”. Detta koncept innebär att 

praktiskt lärande i högt tempo kombineras med en löpande feedback kring studentens utveckling. 

Utbildningar utformas ofta i nära samverkan med näringslivet, där vissa utbildningsanordnare 

garanterar en anställning på ett partnerföretag efter avslutad utbildning. 

 

Målgruppen för snabbutbildningar varierar, men övergripande utgörs denna målgrupp av individer 

som på ett snabbt vis vill erhålla en praktisk färdighet utan teoretiska inslag. Nedan ges exempel på 

möjligheter till snabbutbildning som riktar sig mot olika målgrupper, där den gemensamma faktorn 

utgörs av ambitionen att lära ut en teknisk färdighet på så kort tid som möjligt. 

 

5.3.1 Utbildningsprogram vid AW Academy  
Ett exempel på anordnare av snabbspårsutbildningar är AW Academy. Denna utbildningsanordnare 

erbjuder intensivutbildningar baserade på utbildningsformen Accelerated Learning, där 

utbildningarna tas fram utifrån analyser av kompetensbehov på arbetsmarknaden. Bolaget arbetar 

med flera utbildningslösningar, där en lösning innebär att 

studerande efter avslutad utbildning garanteras en anställning 

som konsult genom bemanningsföretaget Academic Work. 

Företag kan även skräddarsy kurser utifrån ett visst behov. Nya 

rekryter kan utbildas och anställas på ett specifikt företag, men 

utbildningar kan även utformas för att kompetensutveckla den 

egna personalen genom re- eller upskilling. AW Academy har 

campus i Kista och online, men verksamhet bedrivs även i 

Finland, Norge och Tyskland. Ungefär fyra av fem studenter 

som läser en snabbutbildning vid AW Academy har 

högskolepoäng sedan tidigare. Medelåldern är drygt 30 år och 

andelen tjejer vid de IT-inriktade programmen uppgår till 

ungefär 30 procent.  

 

Företrädare för AW Academy beskriver att 

utbildningsverksamheten i stor utsträckning innefattar re-

skilling för yrkesverksamma som vill byta yrkesinriktning samt 

up-skilling för personer som vill kompetensutveckla sig. Ett 

exempel på utbildningsprocess framgår i Box 8.19  

 

Antagningsprocessen till de öppna kurserna skiljer sig från 

utbildningar på akademisk nivå vid högskolor och universitet, 

då urvalskriterierna utgår från förmågor, egenskaper och 

motivation snarare än bakgrund och dokumenterad erfarenhet. 

Inga tester genomförs heller av individens 

programmeringskunskaper. Antagningsprocessen inleds istället 

                                                      
19 Utbildningsprocessen kan variera något mellan de olika programmen. 

 

Box 8 – Sammanfattning av 
utbildningsprocessen  
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med ett test som mäter GMA (general mental ability), ett mått på individens 

problemlösningsförmåga samt ett test som mäter individens kompetenser och förmågor. Dessa 

matchas sedan mot en utvald profil som passar den roll som programmet fokuserar på. Därefter 

sker djupintervjuer och referenstagning innan individen potentiellt antas till utbildningen. 

Motivationsfaktorn beskrivs av företrädare för AW Academy som en mycket viktig komponent i 

antagningsprocessen. Just motivationen bedöms som avgörande för att studenterna ska vara 

framgångsrika i sina studier. 

 

De antagna studenterna inleder utbildningen med en förstudieperiod. Denna process syftar till att 

säkerställa att de antagna individerna har den grundläggande kunskap som behövs när själva 

utbildningen inleds. Därefter utbildas deltagarna genom så kallade learning modules som följer ett 

flöde som därefter flätas samman i ett avslutande projekt. Utbildningarna baseras på AW 

Academys pedagogiska plattform som innefattar korta teoripass, löpande feedbackdialog och stort 

fokus på praktisk tillämpning. Efter avslutad utbildning erhåller de examinerade studenterna ett 

diplom. Notera dock att detta bara är ett exempel på utbildningsstruktur – upplägget kan skilja sig 

mellan olika utbildningarna.  

 

Då processen för att starta nya utbildningar samt justera innehållet i befintliga utbildningar är 

relativt kort kan innehållet snabbt ställas om till arbetsmarknadens behov. Ett exempel på 

utbildningsprogram som anordnats till följd av en identifierad kompetensbrist är en utbildning i 

cyber security. Vid utformning av detta program gick en förfrågan ut till kundföretag som gavs 

möjlighet att bedöma sitt behov och även ge inspel till utbildningens innehåll. Som en följd av 

denna process kommer utbildningen (som startar i oktober 2020) bland annat innehålla följande 

moment: 

 

Noterbart är att även om fokus på utbildningen ligger på programmering ingår även moment kring 

”mjuka” kompetenser, såsom självledarskap, time management och business mindset, detta för att 

förbereda deltagarna inför kommande yrkesroll och förankra ett growth mindset med fokus på 

lifelong learning. 

 

5.3.2 Snabbutbildning vid Technigo attraherar stor andel kvinnor 
Technigo är en aktör som anordnar utbildningar med fokus på programmering. Dels erbjuds korta 

kurser i projektform, där målet exempelvis kan vara att skapa en hemsida. Dessutom anordnas en 

snabbutbildning i frontend-utveckling motsvarande tolv veckors heltidsstudier. Utbildningen sker 

på halvfart och på distans, vilket gör det möjligt för studenterna att kombinera studierna med till 

exempel arbete. Företrädare för Technigo beskriver att många studenter tilltalas av att studierna 

sker i ett intensivt format på deltid, vilket innebär att man på ett relativt snabbt vis kan tillgodose 

sig utbildningens innehåll samtidigt som man kan kombinera den med andra sysslor såsom ett 

deltidsarbete. 

 

Box 9 – Exempel på innehåll i snabbutbildning inom cyber security  
 

 Introduktion till IT-arkitektur 

 Python programmering, PowerShell Scripting, SQL och nätverkssäkerhet 

 Säkerhetsrisker, riskanalys och hot-landskapet 

 Säkerhetsmonitorering och penetrationstestning 

 Nätverksarkitektur och nätverksprotokoll 

 ”Soft skills” som självledarskap, time management och business mindset 
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Verksamheten har en nära koppling till initiativet Tjejer 

kodar som syftar till att inspirera kvinnor till att testa 

programmering. Technigo har även lyckats nå ut till en hög 

andel kvinnor - ungefär fyra av fem deltagare i 

utbildningarna är kvinnor. Företrädare för Technigo 

beskriver att en nära samverkan med Tjejer kodar i 

kombination med en utformning av utbildningarna som 

tilltalar kvinnor, såsom exempelvis ett fokus på frontend-

utveckling och design, inneburit att många tjejer valt att 

söka till utbildningen. 

 

En stor andel av individerna som antas till snabbutbildningen i frontend-utveckling har en 

akademisk utbildning bakom sig. Vissa har även en yrkeserfarenhet, och är antingen intresserade 

av att byta karriär eller att ge sin nuvarande karriär en skjuts. Företrädare för Technigo framhåller 

dock att den största framgångsfaktorn för studenterna är deras personliga egenskaper. 

Utbildningsbakgrund och annan erfarenhet är ofta av underordnad betydelse för studentens 

studieprestationer. Huruvida personen i fråga har en akademisk bakgrund bedöms inte vara av stor 

vikt. En ytterligare framgångsfaktor för studenterna ligger i en ambition från Technigo att bygga 

upp starka team inom varje utbildningsomgång. Utbildningen sker på distans med en mindre antal 

fysiska träffar. Klassen delas in i mindre grupper beroende på var i landet man bor, vilket syftar till 

att skapa sammanhållning och starka samarbeten. Exempelvis möjliggör detta för studenterna att 

träffas och gå igenom kursmaterial tillsammans. 

 

En skillnad gentemot liknande utbildningar som erbjuds inom yrkeshögskolan är att upplägget inte 

behöver motiveras på samma vis som yrkeshögskoleutbildningar. Detta innebär en relativt hög 

flexibilitet i utbildningens utformning, och utvärderingar och eventuella revideringar av 

utbildningens upplägg sker i princip löpande. Nya programmeringsspråk och -tekniker kan snabbt 

implementeras i utbildningen. I Box 9 framgår 

en ungefärlig fördelning av de 

programmeringsinriktningar som Technigos 

snabbutbildning i frontend-utveckling 

innefattar. Observera dock att utbildningens 

upplägg kan variera och även justeras utifrån 

studenternas behov. 

 

Utformningen av kurserna tas fram i nära 

samverkan med branschföreträdare. 

Samtidigt framhålls att en stor utmaning för 

studenterna är just branschförhållanden, då 

många tjänster som annonseras kräver senior 

erfarenhet och breda kunskaper i många olika 

områden. Utbildningarna innefattar därför 

även ett karriärcoachningsprogram med 

intervjuträning och personlig coachning.  

 

 

 

 

 

80 % 
av de studerande vid 

Technigos snabbutbildning i 
frontend-utveckling är 

kvinnor 

 

Box 10 – Ungefärlig fördelning av 
programmeringsinriktningar inom Technigos 

snabbutbildning i frontend-utveckling  
 

 

React
280 

timmar
(58%)

HTML & CSS
80 timmar

(17%)

JavaScript
80 timmar

(17%)

Node.js
40 timmar

(8%)
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5.3.3 Omställning för nyanlända genom snabbutbildning inom IT 
Software Development Academy anordnar snabbutbildningar inom IT som riktas mot nyanlända 

med tidigare högskoleutbildning. Verksamheten inleddes utifrån ett identifierat behov att stärka 

dessa individers möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden, där formatet med korta 

utbildningar bedömdes ge individerna möjlighet att stärka sina förutsättningar på ett resurs- och 

tidseffektivt vis. Programmet anordnas i form av en uppdragsutbildning vid KTH samt från hösten 

2019 även i Skåne.20 Verksamheten finansieras genom en kombination av projekt från Marianne 

och Marcus Wallenbergs stiftelse, ESF-rådet samt KTH. Fram till sommaren 2020 hade 263 

personer examinerats.  

 

Programmet startade 2017 som en campusförlagd utbildning men är sedan hösten 2020 helt 

onlinebaserad. Utbildningen pågår under 15 veckor, där undervisningen sker genom åtta timmars 

schemalagt arbete per dag med möjlighet till ytterligare lärarunderstöd vid separata tillfällen. En 

ambition vid utformningen av programmet har varit att sammanfatta innehållet i en akademisk 

examen, där matematik och teori skalats bort och där fokus istället ligger på färdighetsdelarna och 

användbarhet. Utbildningen använder olika programmeringsspråk som alla har direkt nytta efter 

utbildningens slut. Studenternas kunskap appliceras på ett affärsinriktat slutprojekt, såsom 

utveckling av en app eller en weblösning. Sammantaget utgörs programmet av sju moduler  

– se Box 11. 

 

Utbildningens upplägg utgörs av en blandning av 

övningar, workshops, föreläsningar och projekt. 

Lärandemålen och innehåll designas och kvalitetssäkras 

av KTH-fakultet men kan levereras av andra i 

kursteamet. Inspelat material, onlineföreläsningar, 

workshops, projektarbeten och övningar blandas för att 

få en uppdaterad och anpassad kurs. Deltagarnas 

prestationer och lärande följs upp löpande med täta 

intervaller genom ett egenutvecklat datadrivet 

forskningssystem. Automatiserad kodbedömning, peer-

evaluation, mentorssystem och on-demand-livesupport 

av lärare används för att skapa en effektiv lärprocess på 

individnivå som samtidigt kan klara av det mycket höga 

tempot. Lärarteamet responderar agilt på bedömningar 

av data och utvärderar och anpassar utbildningen 

dagligen. 

 

Antagningsprocessen till programmet sker genom onlinetester (logik, fallenhet för programmering, 

engelska), intervjuer samt bedömning av kandidaternas utbildnings- och yrkeserfarenhet. Ingen 

tidigare programmerings- eller svenskkunskap krävs, men en god matematisk förmåga bedöms 

medföra bättre förutsättningar att klara testerna. Denna process skiljer sig alltså markant från 

antagningsprocesser till det ordinarie utbildningsutbudet vid KTH. Antagningsprocesserna liknar 

motsvarande rutiner vid många andra snabbutbildningar, men praktiska tester och andra 

bedömningar av individernas förmåga är av särskild stor vikt vid antagningen till Software 

Development Academy då förmåga att tillgodogöra sig studierna värderas högre än historiska data 

om studieprestationer. Programansvariga lyfter även fram att de mest framgångsrika studenterna 

inte alltid har en renodlad IT-bakgrund utan exempelvis en samhällsvetenskaplig bakgrund. Det kan 

                                                      
20 Studenterna erhåller dock inga högskolepoäng för utbildningen. 

 

Box 11 – Moduler i utbildningen vid 
Software Development Academy  

 

 Grundläggande programmering 

 Mjukvaruutveckling 

 Avancerad programmering 

 Individuellt projekt 

 Tekniska lösningar inom 

näringslivet 

 Webutveckling 

 Avslutande grupprojekt 
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finnas en slags hävstång i att lära ut programmeringskunskaper till personer som inte har en 

bakgrund inom IT. 

 

KTH samarbetar i ett av de bakomliggande projekten med rekryteringsföretaget Novare Potential 

som bland annat ansvarar för genomförandet av rekryteringsprocessen som beskrivits ovan. 

Novare Potential bidrar även genom att upprätthålla dialogen med näringslivet så att aktuella 

behov och förväntningar på studenterna blir ingångsvärden i utformningen av innehållet. Efter 

utbildningen finns möjlighet för studenterna att matchas mot relevanta arbetsgivare. Studenterna 

kan också välja att ta hjälp med detta på annat vis eller själva söka arbete. 82,3 procent av 

deltagarna har fått jobb fem månader efter avklarad utbildning. 

 

Programansvariga lyfter fram flera fördelar med utbildningens upplägg. Genom att erbjuda ett kort 

program, som ändå sammanfattar delar av en treårig akademiska examen, ökar förutsättningarna 

för att människor som lämnat universitetsåren ska vilja omskola sig eller komplettera redan 

befintliga kunskaper. Dessutom lyfts en fördel i att utbildningen är mycket kostnadseffektiv. I och 

med att utbildningen genomförs under en kort period har nyanlända personer som har rollen som 

familjeförsörjare möjlighet att läsa utbildningen. Programmet har även lyckats nå en hög andel 

kvinnor - över hälften av de drygt 263 personer som läst utbildningen hittills har varit kvinnor. 

Möjliga förklaringar till detta kan vara utbildningens fokus på nyttan med mjukvaruutveckling, ett 

antagningssätt utan historisk bias, hög popularitet i nätverk bland kvinnor som varit medföljande 

till arbetskraftsinvandrare samt den korta genomförandetiden som minskar kostnaden med att 

prova ämnet. 

 

En utmaning för utbildningsanordnarna har varit att utbildningens utformning varit oortodox i 

förhållande till KTH:s ordinarie utbildningsverksamhet, vilket inneburit utmaningar vad gäller 

exempelvis tillgång till lokaler, lärarresurser och verksamhetsstöd. Utbildningen är inte anpassad till 

mallen för klassiska utbildningar vid svenska lärosäten och den innovationskultur som präglat den 

utmanar ofta myndighetens processer och rutiner. Utbildningens innovationskraft uppfattas dock 

som positiv och flera i utbildningen provade och utvecklade lösningar har letat sig in på KTH:s 

vanliga utbildningsprogram. 
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6 Andra aktörers rekommendationer 

Flera aktörer har lyft fram rekommendationer kring hur kompetensförsörjningen av digital 

spetskompetens kan öka. I detta kapitel har vi sammanställt rekommendationer som lyfts fram av 

IT&Telekomföretagen (2017), Swedsoft (2020a), Digitaliseringsrådet (2018) samt i rapporten Den 

nya renässansmänniskan (Gulliksen et al. 2020). Sammanställningen syftar till att belysa 

rekommendationer som olika aktörer presenterat på området. Observera dock att 

regeringsuppdraget inte lägger någon värdering i respektive rekommendation. För fördjupade 

beskrivningar av rekommendationerna hänvisas till respektive underlagsrapport.  

 
De rekommendationer som presenterats i detta kapitel är mångfacetterade och berör många olika 
aspekter av hur digital spetskompetens kan utvecklas. Nedan sammanfattar vi några gemensamma 
drag för rekommendationerna. 
 

 Bättre kunskapsunderlag om nuvarande kompetensläge och framtida kompetensbehov 

Det saknas tillfredsställande kunskap om hur kompetensläget ser ut idag och hur det kan 

komma att se ut i framtiden. Både Swedsoft och Gulliksen et al. lyfter att det behövs bättre 

dokumentering av kompetens som inte kommer från akademin eller andra mer traditionella 

utbildningsformer. Swedsoft efterlyser också en gemensam plattform där företag kan uttrycka 

sina kompetensbehov.  

 

 Fler behöver utbildas 

Antalet individer som utbildar sig till att bli digitalt spetskompetenta behöver öka. Högskolan är 

en viktig utbildningsform för att fler ska utbildas, men även yrkeshögskolan och andra privata 

initiativ spelar en viktig roll.  

 

 Bättre förutsättningar för lärande under arbetslivet 

Samtliga fyra rapporter pekar på att det behövs bättre förutsättningar för individer att utveckla 

sin kompetens samtidigt som de till exempel arbetar. I detta arbete behöver flera aktörer vara 

inblandade, till exempel akademin och arbetsgivare. 

 

 Rekryteringsbasen för IKT och digitala yrken behöver vidgas 

Flera rekommendationer rör jämställdhet och syftar till att utöka andelen kvinnor med digital 

spetskompetens. Digitaliseringsrådet efterlyser bättre kunskap om varför kvinnor med rätt 

förutsättningar väljer att inte arbeta inom IKT. Även skolmiljön nämns som en möjlighet för att 

få fler att intressera sig för IKT. 

 

 Samverkan en viktig komponent 

Samverkan mellan aktörer som har behov av digital spetskompetens samt aktörer som kan öka 

utbudet av digital spetskompetens är en viktig komponent i arbetet för att främja utbudet av 

denna typ av kompetens.  

6.1 Digital spetskompetens – Den nya renässansmänniskan 
I rapporten Digital Spetskompetens – den nya renässansmänniskan lyfter Gulliksen et al. (2020) 
fram ett antal rekommendationer för framtida utveckling för att utveckla kompetensförsörjningen 
av digital spetskompetens. Rekommendationerna presenterades utifrån fyra teman: (i) säkerställ 
tillräckligt med digital spetskompetens, (ii) säkerställ likvärdiga förutsättningar för all potentiell 
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digital spetskompetens, (iii) validering och certifiering av digital spetskompetens och (iv) inrätta ett 
råd för digital spetskompetensförsörjning. En kortare beskrivning av rekommendationerna beskrivs 
nedan. 

Säkerställ tillräckligt med digital spetskompetens 

Undersök aktuellt kompetensläge gällande digital spetskompetens 
Detta bör ske genom att identifiera grupper som har IT-kompetenser och andra kompetenser som 
tillsammans skulle kunna få digital spetskompetens. 
 
Gör en översyn av livslångt lärande‐uppdraget för lärosäten 
Gulliksen et al. lyfter exempelvis fram att det behövs klargöras hur näringsliv och offentlig sektor 
kan värdesätta fort- och vidareutbildning inom området då digital spetskompetens i hög 
utsträckning är en färskvara. 
 
Öka volymen korta utbildningar för att öka antalet digitalt spetskompetenta 
Gulliksen et al. lyfter till exempel fram betydelsen av snabbutbildningar inom IT och andra utvalda 
områden vid universitet och högskolor. 
 
Öka flexibiliteten i utformning av utbildningar för att bredda kunskapsbasen 
Lärosätena bör enligt förslaget få i uppdrag att utreda hur IT-utbildningar kan utvecklas och hur 
utbildningsflödet kan effektiviseras så att samhällets kompetensbehov snabbare kan fyllas.  

Säkerställ likvärdiga förutsättningar för all potentiell digital spetskompetens 

Likavillkorsperspektivet bör vara en integrerad och naturlig del av arbetet framgent och bör ses som 
en mycket viktig aspekt som måste få ta tid och utrymme 
För att möjliggöra en förbättrad jämlikhet föreslår Gulliksen et. al. bland annat att arbetet med lika 
villkor inom utbildningar som leder till digital spetskompetens ska kartläggas och stärkas. I 
rapporten lyfter författarna också fram vikten av att personer med särkompetenser ges möjlighet 
att utveckla sin digitala spetskompetens.  

Validering och certifiering av spetskompetens 

Utred hur ansvaret för frågan om validering och certifiering av digital spetskompetens ska placeras 
inom det svenska utbildningssystemet 
En arbetsgrupp bör skapas inom ramen för UKÄ och Tillväxtverkets regeringsuppdrag med syftet 
att utreda ansvaret för validering och certifiering av digital spetskompetens i Sverige.  
 
Utveckla ett kompetensramverk och “Qualification framework” samt en valideringsprocess för att 
fånga upp arbetskraft som inte enkelt kan identifieras via akademisk examen eller andra källor 
En expertgrupp med syftet att ansvara för utveckling av valideringsprocessen och rutiner för 
dokumentering av relevant kompetens bör definieras. 

Inrätta ett råd för digital spetskompetensförsörjning 

Inrätta ett råd, Rådet för digital spetskompetensförsörjning, med uppdrag att göra 
arbetsmarknadsprognoser för området 
Rådet ska ge regelbundna analyser av kompetensläget för och prognoser över kompetensbehoven 
av digital spetskompetens. I rådet bör bland annat personer med kompetens om prognoser från 
departement, myndigheter, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt representanter från 
akademi och näringsliv ingå.  
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6.2 Branschorganisationers rekommendationer 
I detta avsnitt redogör vi för rekommendationer som lyfts fram av IT&Telekomföretagen samt 

Swedsoft. 

6.2.1 IT&Telekomföretagens rekommendationer 
I rapporten IT-kompetensbristen – En rapport om den svenska digitala sektorns behov av 

spetskompetens lyfter IT&Telekomföretagen (2017) rekommendationer inom fyra olika områden: 

(i) kraftfullare generella satsningar på digitalisering, (ii) satsningar på skola, ungdomar och yrkesval, 

(iii) satsningar på högre utbildning och modeller för fortbildning under karriären, samt (iv) 

främjande av migration och integration. Nedan sammanfattas innehållet i rekommendationerna. 

Kraftfullare generella satsningar på digitalisering 

Kompetensutveckla beslutsfattare 

IT&Telekomföretagen lyfter fram ett behov av att kompetensutveckla beslutsfattare inom offentlig 

sektor vad gäller digitaliseringens påverkan på den egna organisationen samt hur de med hjälp av 

innovation kan utveckla denna. 

 

Stärkt samordning mellan departement 

För att värna både den fria utbildningen och kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad bör 

samordningen mellan utbildnings- arbetsmarknads- och näringsdepartementen stärkas. 
 

Effektivisera myndighetssamverkan 
Berörda myndigheter så som Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Skatteverket behöver 
samarbeta mer effektivt för att förbättra kompetensmatchningen.  

Satsningar på skola, ungdomar och yrkesval 

Resursinsatser för skolväsendets digitalisering 
Enligt IT&Telekomföretagen behöver den digitala kompetensen hos lärare och skolledare utvecklas. 
Detta både inom digitaliseringens kunskapsinnehåll (datalogiskt tänkande etc.) och i hur 
digitaliseringen kan användas inom undervisningen.   
 

Reformera lärarutbildningen 
Digitaliseringen bör bli en bärande del av lärarutbildningen. Utbildningen behöver också säkra att 
studenterna lär sig använda digitalt baserade metoder och hjälpmedel i undervisningen. 

 
Samverka tätare med arbetslivet för att säkra ungas allsidiga, icke fördomsfulla och icke 

könsstereotypa uppfattningar om yrken 
För att unga ska ha bättre ha kunskap om den moderna arbetsmarknaden så behöver hela 
lärarkåren involveras i yrkesvägledningen, inte bara studie- och yrkesvägledare. För att 
yrkesvägledningen ska ha effekt behöver den också inkluderas i den löpande undervisningen i 
högre utsträckning än idag. 

Satsningar på högre utbildning och modeller för fortbildning under karriären  

Tillsätt fortbildningskommission 

För att få ett samlat grepp kring livslångt lärande bör en ettårig fortbildningskommission tillsättas 

med uppgiften att föreslå nya utbildningsformer med tillhörande finansiering som systematiskt 

uppmuntrar till vidareutbildning. 
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Färdighetsträning för högskolestudenter 

Studenter på högskoleutbildningar med en tydlig utgång mot IT bör få bättre 

arbetslivsförberedelser under studierna. Detta föreslås ske genom löpande färdighetsträning och 

aktiva kursmoment i samarbete med tänkbara arbetsgivare. 

 

Premiera högkvalitativa yrkeshögskoleutbildningar 
YH-utbildningar som redovisar bra kvalitet och ett starkt varumärke bör ges prioritet i beslut om 
tilldelning av medel.  

Främjande av migration och integration  

Nationell strategi för talangattraktion 
IT&Telekomföretagen föreslår att det skapas en nationell strategi för talangattraktion som bland 
annat inkluderar en samordning mellan myndigheter som ansvarar för värvning och etablering av 
tredjelandsmedborgare. 

 
Minst 10 000 fler internationella toppstudenter 
Bland annat generösare offentligt-privat-finansierade stipendieprogram och en förlängd tidsfrist 
för att söka arbete i Sverige efter examen skulle enligt förslaget öka antalet internationella 
toppstudenter som söker sig till svensk högskola och i förlängningen också till den svenska 
arbetsmarknaden. 

6.2.2 Swedsofts rekommendationer 
I rapporten Hur kan Sverige bli världsledande på digital spetskompetens lyfter Swedsoft (2020a) 

fram rekommendationer kring hur den digitala spetskompetensen kan öka. Rekommendationerna 

kretsar kring (i) kompetensinventering, (ii) popularisera och stimulera intresset för digital 

kompetens och spetskompetens, (iii) genomföra en kompetenssäkring samt att (iv) överväga 

obyråkratiska innovationsstöd. Respektive rekommendation beskrivs närmare nedan. 

Kompetensinventering 

Tillsättande av utredning för att synliggöra individers digitala kompetens på ett effektivt och 
lättadministrerat sätt 
Regeringen bör tillsätta en utredning med syftet att på ett lätt sätt synliggöra digital kompetens, 
särskilt när kompetensen kommer från andra källor än de traditionella utbildningsformerna. I 
rapporten betonas vikten av näringslivets medverkan och att administrationen blir enkel för 
företag att engagera sig i.  
 
Införande av plattform där företag och organisationer kan uttrycka sina digitala kompetensbehov 
Företag och organisationer bör inom ramen för en gemensam plattform ges möjlighet att uttrycka 
sina kompetensbehov på olika detaljnivåer och inom olika tidshorisonter.   

Popularisera och stimulera intresset för digital kompetens och spetskompetens 

Inrätta tävlingar och praktikplatser 
För att öka intresset kring digitala färdigheter, ämnen och utbildningar bör hackathons, nationella 
tävlingar och andra liknande aktiviteter anordnas av företag, akademi och organisationer. Företag 
bör också erbjuda unga betalda praktikplatser med handledning, så kallade internships. 
 
Öka intresset för IT bland tjejer 
Swedsoft föreslår att företag, akademi, organisationer och science centers gemensamt arbetar för 
att öka intresset för IT bland unga tjejer. 
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Öka intresset för kombinerade näringslivs- och forskarkarriärer 
Akademin tillsammans med företag och organisationer har ett gemensamt ansvar för att öka 
intresset för kombinerade näringslivs- och forskarkarriärer inom digitala ämnesområden. 
 
Satsning på individuellt stöd till kompetensutveckling 
Regeringen bör enligt förslaget tillskjuta medel för att individer ska få finansiellt stöd för att 
kompetensutveckla sig inom digitala färdigheter. 
 
Större strategisk satsning från regering och riksdag 
Swedsoft föreslår en kraftfull satsning liknande Hem-PC-reformen eller bredbandssatsningen för 
att bygga upp kompetens och infrastruktur för att säkra svensk digital kompetens och 
konkurrenskraft.  
 
Informationskampanjer 
För att attrahera kompetens bör Svenska institutet och Business Sweden få i uppdrag att i 
samverkan med andra aktörer arbeta med en informationskampanj om möjligheterna i det digitala 
Sverige.  

Genomföra en kompetenssäkring 

Satsa på livslångt lärande 
Flera olika typer av stöd behöver tillåtas och stödjas för att passa företag, organisationer och 
individers behov för livslångt lärande och fortbildning. Som exempel på aktiviteter nämner 
Swedsoft bland annat att Tillväxtverket bör öka incitamenteten för kollegialt lärande, regeringen 
bör utreda och föreslå ett system där företag ges stöd för att främja fortbildning och företag 
behöver låta sina anställda ta del av satsningar inom området. 
 
Främja intresse hos digitalisering hos unga 
Swedsoft menar att intresset för digitaliseringsområdet behöver främjas från tidig ålder. För att 
säkerställa detta bör bland annat kommuner och regioner erbjuda stimulans genom till exempel 
programmeringsfritidsgårdar och andra lokala aktiviteter. Teknikämnet bör också utökas i tidig 
skolålder.  
 
Underlätta kompetensinvandring för stärkt konkurrenskraft 
Swedsoft lyfter fram att regeringen behöver utreda vad som motiverar individer med 
spetskompetens till att arbetskraftsinvandra till Sverige och nämner bland annat expertskatt, 
minskad byråkrati kring olika former av arbetstillstånd och familje- och lokaliseringsstöd.  

Överväg obyråkratiska innovationsstöd 

Tvärgående satsningar på mjukvara 
Vinnova bör få medel till och i uppdrag att genomföra satsningar på mjukvara som är tvärgående 
och inte delas upp efter bransch eller andra applikationsområden. 
 
Upprättande av permanenta platser i syfte att skapa neutralt och obundet experimenterande, 
lärande och öppen innovation 
Tillväxtverket och landets regioner föreslås i samarbete med Science Parks och Science Centers 
upprätta permanenta platser i hela landet, kallade digitaliseringshubbar eller liknande. Dessa ska 
präglas av en låg nivå av krav på rapportering, prestation och egen finansiering. Hubbarna skulle 
också kunna bland annat ge stöd till regionala organisationer, företag och individer i att stärka sin 
digitala spetskompetens.  
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Underlätta för enmansbolag och frilansare 
För att fler ska få tillgång till den digitala spetskompetens som finns i mindre företag bör regeringen 
tillsätta en utredning för att underlätta för enmansbolag och frilansare. 

6.3 Digitaliseringsrådets rekommendationer 
Digitaliseringsrådet lämnade år 2018 rekommendationer för att stärka den digitala kompetensen i 

Sverige. Rekommendationerna kretsade kring förmåga och möjlighet att bidra till och delta i det 

digitala samhället, modernisering av utbildningssystemet, matchning av kompetens samt digital 

kompetens i offentlig verksamhet och i bolag med statligt ägande.  

 

Rekommendationerna omfattar ett brett spektrum av åtgärder för att stärka den digitala 

kompetensen i samhället. I detta och följande avsnitt har vi sammanställt rekommendationer som 

vi bedömer är relevanta för att stärka utbudet av digital spetskompetens. Nedan sammanfattas 

rekommendationer kring modernisering av eftergymnasial utbildning. I följande avsnitt beskrivs 

rekommendationer kring matchning av kompetens. 

6.3.1 Rekommendationer för verksamhet vid lärosäten 
I detta avsnitt sammanfattar vi Digitaliseringsrådets rekommendationer avseende verksamhet vid 
lärosäten. 

Säkerställande av den digitala utvecklingen hos lärosäten 

Ta fram en vision för Sveriges digitala lärosäten, inklusive yrkeshögskolan 
Digitaliseringsrådet föreslår att regeringen tar fram en vision för den digitala utvecklingen på 
lärosäten, vilket också syftar till att skapa utrymme för lärosätena att utforma en egen 
handlingsplan. 
 
Mät den digitala utvecklingen hos lärosätena 
UKÄ bör enligt förslaget få i uppdrag att ta fram statistik och mäta den digitala utvecklingen vid 
landets lärosäten och därefter föreslå åtgärder utifrån resultatet.  
 
Tilldela särskilda medel för utvecklingsinsats för att främja digital kompetens i högre utbildning 
För att påskynda den digitala omställningen bör regeringen understödja utvecklingen med särskilda 
medel och också följa upp effekten av dessa. 
 
Skapa bättre förutsättningar för hypotesgenererande forskning 

Rådet rekommenderar att en särskild utredning tillsätts av regeringen i syfte att undersöka de 

juridiska och ekonomiska hinder som försvårar för den forskning som nu är möjlig att genomföra 

till följd av en växande mängd digital data. 

Antalet utbildningsinsatser och examinerade inom IKT behöver utökas 

Utöka antalet utbildningsplatser för digitala specialister hos lärosätena genom riktade insatser 

Digitaliseringsrådet lyfter fram att kompetensförsörjningen behöver påskyndas. För att lyckas med 

detta behövs fler utbildningsplatser för blivande digitala specialister på lärosätena. 

 
Utforma ett särskilt utvecklingspaket för att höja kvinnors kompetens inom IKT 

Rådet menar att det behövs bättre förståelse om varför kvinnor med rätt förutsättningar väljer bort 

att arbeta inom IKT och varför de istället väljer att arbeta med något annat.  
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Sverige bör flytta fram positionerna inom AI 

Gör en särskild satsning på forskning och forskningsrelaterad utbildning inom hållbar AI 

Sverige bör satsa på fler aspekter inom AI utöver den tekniska. Regeringen bör därför enligt 

förslaget genomföra en särskild satsning på forskning om de etiska frågorna kring AI.  

 
Tillsätt en särskild utredning kring AI med fokus på hur Sverige bäst kan ta tillvara dessa möjligheter 
och stärka sin position internationellt 

För att Sverige ska ha en långsiktig plan inom AI behöver en särskild utredning tillsättas. 

Utredningens syfte bör vara att undersöka hur landet bäst kan ta till vara på möjligheterna med AI 

och stärka Sveriges position inom området.  

Utbildningssystemet behöver betrakta behovet av livslångt lärande utifrån 
digitaliseringens utmaningar och möjligheter  

Utforma ett pilotprojekt för framtidens digitaliserade lärosäte 
Som ett första steg för att uppnå ett konkret arbete kring livslångt lärande bör ett pilotprojekt 
startas. Pilotprojektet bör bestå av ett antal lärosäten som kommit långt i den digitala utvecklingen 
som får i uppdrag att hitta lösningar på bland annat utformningen av framtidens digitala 
utbildningsprogram, distribution och tillgänglighet. Utgångspunkten för piloten bör vara enskildas 
behov och att stötta utbildning som går parallellt med arbetslivet. 

Lärosätena behöver vara förberedda på att hantera en växande datavolym 

Gör prognoser över framtida datavolymer, kvaliteten på tillgänglig data och därmed konsekvenser 
på lagring, infrastruktur och beräkningskapacitet 
Digitaliseringsrådet lyfter fram ett behov av prognoser och förberedelser för en växande 
datavolym. Vetenskapsrådet föreslås därför få i uppdrag att ta fram sådana och att bedöma i vilken 
utsträckning som lärosätena är förberedda för en ökande mängd data. 

6.3.2 Rekommendationer avseende matchning av kompetens 
I detta avsnitt sammanfattar vi Digitaliseringsrådets rekommendationer avseende matchning av 
kompetens. 

Sverige behöver analysera förändringarna på arbetsmarknaden snabbare och med 
bättre precision 

Kartlägg och analysera förändringar på arbetsmarknaden för att kunna agera 
Digitaliseringsrådet föreslår att en aktör, till exempel Arbetsförmedlingen i samråd med SCB, får i 
uppdrag att göra en mer proaktiv och precis analys av arbetsmarknadens förändringar. 
 
Stärk Sveriges engagemang inom ramen för EU:s kompetensagenda 
För att få en bättre förståelse för den internationella arbetsmarknadens utveckling behöver det 
europeiska erfarenhetsutbytet och Sveriges engagemang inom detsamma stärkas. 
 
Att regeringen inhämtar mer kunskap om förekomsten av digitala valideringsverktyg och nyttan 
med dessa 
För att effektivisera matchningen på arbetsmarknaden så bör de verktyg som är anpassade för ett 
digitalt samhälle implementeras och följas upp i högre utsträckning.  
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Ett system som stimulerar till livslångt lärande saknas 

Konkretisera arbetet med livslångt lärande genom att ta fram en målbild och kartlägga hinder i ett 
verklighetsnära samverkansprojekt 
En arbetsgrupp bör tillsammans ta fram en gemensam målbild och kartlägga hinder för livslångt 
lärande. Arbetsgruppens uppgift bör också bland annat vara att kartlägga vilka hinder som finns för 
kompetensutveckling bland de som redan är i arbete och också ge förslag på hur dessa hinder kan 
undanröjas.  

Att bättre möta dagens och framtidens behov av digital kompetens, både på 
bredden och på djupet 

Öka antalet digitala specialister 
För att öka antalet digitala specialister föreslår rådet att antalet utbildningsplatser utökas. Detta 
gäller inte bara på landets lärosäten utan även på yrkeshögskolorna. Även andra utbildningsmiljöer 
som till exempel samverkansprojekt med den privata utbildningssektorn är viktiga. 
 
Skapa en samverkansmodell för arbetsmarknad, näringsliv och utbildningssektorn på nationell nivå 
med syfte att säkerställa att utbudet av digital/IKT-kompetens möter efterfrågan 
Genom dialog så bör akademi, yrkeshögskolan, näringsliv, fackförbund och andra 
arbetstagarorganisationer samverka för att tillsammans säkerställa kompetensförsörjningen inom 
området. 
 
Samla och sprid goda exempel på matchningsinitiativ 
Goda exempel på matchningsinitiativ bör på ett mer effektivt sätt tas om hand och spridas. Detta 
föreslås vara en uppgift för Arbetsförmedlingen.  

Sverige kan bli bättre på att marknadsföra sin digitala position – tillgång till 
kompetens och attraktiva arbetsplatser. 

Regeringen bör identifiera ett antal internationella sammanhang där Sveriges förutsättningar och 
kompetens särskilt marknadsförs 
Detta för att både synliggöra Sveriges tillgång till kompetens men också för att attrahera ytterligare 
spetskompetens. 
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Appendix 

Intervjupersoner 
 

I tabellen nedan framgår de personer som intervjuats inom ramen för denna studie. 

 

Namn Organisation 

Amy Loutfi Örebro Universitet 

Anders Ellström Teknikhögskolan 

Andreas Pernblad Mälardalsrådet 

Cecilia Vestman Mälardalens Högskola 

Christina Ramm-Ericsson IT&Telekomföretagen 

Fredrik Blix Stockholms universitet 

Fredrik Heintz Linköpings Universitet 

Fredrik von Essen IT&Telekomföretagen 

Heidi Rundt Hyper Island 

Helena Gyrulf IVA / Tekniksprånget 

Helena Lindgren Umeå Universitet 

Irene Ek Tillväxtanalys 

Jan Peterson Karolinska institutet 

Jenny Brusk Högskolan i Skövde 

Johan Andersson Mälardalens Högskola 

Jörgen Blennow Chalmers Tekniska Högskola 

Lennart Lindh AGSTU (Arbete genom studier) 

Linda Brorson Edh Teknikhögskolan 

Magnus Bårdén Compare 

Mattias Wiggberg Kungl. tekniska högskolan (Software Development Academy) 

Mikael Ahlström Hyper Island 

Nadia Davoody Karolinska institutet 

Ola Svedin Mobile Heights 

Olga Szczepankiewicz Region Skåne 

Per-Anders Ring The Game Assembly 

Peter Johansson Mälardalens Högskola 

Raquel Sanchez AI Sweden 

Rebecca Stenström AW Academy 

Sabrina Thelander Linköpings Universitet 

Sandra Hindskog Tjejer Kodar / Technigo 
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