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Yrken
Det är intressant för de studerande att veta vilka yrken som finns. Det ger dessutom en 
föreställning om vilken kompetens våra studerande förväntas besitta när de lämnar oss. 
Det är också intressant att se hur stor efterfrågan är på de olika yrkena.  Jag har där för 
sökt på lite olika ställen för att finna yrken och beskrivningar av yrken. På Arbetsförmed-
lingen fanns följande yrken med tillhörande beskrivningar:
1. Användbarhetsexpert: Kreativ utveckling av nya program och system med användar-

nas upplevelse i centrum.
2. Databasadministratör: Ett ansvarsfullt IT-yrke med långsiktighet och rutiner i cent-

rum.
3. Drifttekniker, IT: Ett IT-yrke för den som är serviceinriktad och gillar att lösa problem 

åt användare.
4. IT-arkitekter: Spindeln i nätet med helhetssyn på organisationers IT-struktur.
5. IT-säkerhetsspecialist: Expert på att att analysera hot mot system, förebygger och åt-

gärdar tekniska problem.
6. Nätverkstekniker: Sköter den tekniska infrastrukturen på företag och organisationer.
7. Spelutvecklare: Spelutvecklare omsätter idéer till verkliga spel och jobbar antingen 

med design, grafik eller programmering
8. Supporttekniker, IT: Ett IT-yrke för den som är serviceinriktad och gillar att lösa pro-

blem åt användare.
9. Systemförvaltare: Ett ansvarsfullt yrke som säkrar långsiktig drift av IT-system.
10. Systemutvecklare: Programmering av nya system med kreativitet och logik i centrum.
11. Testare och testledare: Ansvarar för noggranna tester av nya IT-system som utvecklas.
Av dessa yrken är det egentligen bara 4, 10 och möjligen något av 7 som vi utbildar för.

Jag gick in på yrken.net och fick följande lista på yrken inom data/it. Men när man söker 
på lediga jobb inom kategorier får man antingen besked om att det inte finns några jobb 
eller så får man en lång lista där de flesta jobben är inom helt andra områden. Datakvalite-
ten på denna sida är dålig, men kategoriindelningen är bättre.

Administratör Användbarhetsdesigner
Applikationsexpert Applikationsspecialist
Backendutvecklare Business intelligence (BI) konsult
CIO Configuration manager
Databasadministratör, DBA Demand manager
E-handelsansvarig ERP-konsult
Frontendutvecklare Förvaltningsledare
Grafisk designer Informationsarkitekt
Interaktionsdesigner Internetmarknadsförare
IT-ansvarig IT-arkitekt
IT-chef IT-forensiker
IT-samordnare IT-strateg
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IT-säkerhetskonsult IT-säljare
IT-tekniker Konsultchef
Kravanalytiker Kundansvarig
Kvalitetsansvarig Lösningsarkitekt
Mjukvaruingenjör Mjukvaruutvecklare
Mobilutvecklare Nätverksadministratör
Nätverkstekniker Produktchef
Produktionsledare Produktägare
Programmerare Projektledare
Release manager Servicetekniker
Speldesigner Spelutvecklare
Support Supportansvarig
Supporttekniker Systemadministratör
Systemansvarig Systemarkitekt
Systemingenjör Systemintegratör
Systemspecialist Systemtekniker
Systemutvecklare Säkerhetskonsult
Sökmotoroptimerare Testare
Testledare Utvecklingsansvarig / Lead developer
UX / User experience designer Webbanalytiker
Webbansvarig Webbdesigner
Webbkoordinator Webbmaster
Webbredaktör Webbstrateg
Webbutvecklare

Man kan gå genom alla dessa lediga jobb och pricka för vilka vi utbildar för. Dessa är 
markerade med gul bakgrundsfärg. Vi ser att det är en hel del yrken vi täcker men att det 
också finns stora glapp. Den strategiska frågan är förstås vad vi ska satsa på av alla dessa 
möjligheter. Den frågan tar jag dock inte upp i denna rapport.

Ovanstående förteckning var baserad på lediga jobb. På yrken.net fanns också en förteck-
ning över yrken med anknytning till IT, både direkt och indirekt. Den ser ut så här (de yr-
ken vi utbildar inom är gulmarkerade):

Yrkesbeteckningar: Andra yrken:
GIS-utvecklare Användbarhetsexpert
IT-arkitekt Databasadministratör
Projektledare-IT Datasäkerhetsansvarig
Systemarkitekt Datatekniker, service och support
Systemdesigner Drifttekniker inom dataområdet
Systemerare IT-chef
Systemingenjör IT-samordnare
Systemkonstruktör IT-strateg
Systemutredare Nätverkstekniker
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Definitionerna av de olika yrkena framgår inte och givetvis kan man därför diskutera vad 
vi utbildar eller inte utbildar inom. En sak som förvånar mig är dock att säkerheten inte är 
täckt mera. Fördenskull går jag vidare till andra nätplatser.

På webbplatsen framtid.se finns listat 58 yrken inom Data & IT. Tabellen är kopierad från 
webbsidan.

Det finns en inledande beskrivning som ser ut så här: 

Att  jobba  med  informationsteknik  och  datautveckling  betyder  att  man  är  i  en 
bransch som hela tiden utvecklas och förändras. I grunden handlar det om att arbe-
ta med information på olika sätt, att samla in information som man sen strukture-
rar och analyserar eller att presentera och sprida information genom till exempel 
webbplatser eller sociala medier. Inom området kan man ha så olika yrken som 

Webbutvecklare Programmerare
Verksamhetsutvecklare Servicetekniker-datoranläggning
Webmaster
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nätverkstekniker, spelutvecklare eller digital strateg. Man kan även jobba med för-
valtning på olika sätt, från säkerhet till support. 

Varje yrke har en ganska god beskrivning med angivande av medianlön och möjliga ut-
bildningsvägar.  Följande yrken menar jag att vi idag utbildar för:
• 3D-grafiker
• Databasspecialist/Databasadministratör
• DevOps-integrerare
• Digital designer
• Fullstack-utvecklare
• Informationsarkitekt
• IT-ansvarig
• IT-arkitekt
• IT-chef
• IT-konsult
• IT-strateg
• Mjukvarudesigner
• Networker
• Produktvisualiserare
• Systemarkitekt
• Systemintegratör
• Systemutvecklare
• Webbdesigner
• Webbutvecklare
• Webmaster

Som synes en ganska omfattande lista. Men det gäller att göra ett strategiskt val: Vad av 
nuvarande utbildning ska vi behålla och vilket nytt ska vi satsa på? Detta beslut måste fa-
tas gemensamt.

Lediga jobb
Det vi vill veta inför satsning på utbildningen är förstås: Vad kommer att efterfrågas om 
tre år och ca 10 år därefter? Jag har från en del hemsidor extraherat antal ledig jobb inom 
de kategorier som visas där. Det redovisas nedan.

ITjobb presenterar sig så här: ITjobb är Sveriges ledande branschspecifika karriärsajt. Vi 
har hjälpt kandidater att hitta rätt jobb och arbetsgivare att hitta rätt talanger sedan 2004. 
Från dem har jag följande tabell:

Jobbkategori Antal
Utvecklare/Programmerare 287
Warehouse/Database 9
Webbdesigner AD/CD 17
PPM/SEM/SEQ specialist 5
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I grafisk form blir det så här:

Vi ser att kategoriindelningen är helt oanvändbar, den har två allmänna kategorier som 
tillsammans täcker ungefär 70% av alla lediga platser. Men den sänder ett kraftigt bud-
skap: Det finns väldigt många olika kategorier av data/IT yrken. ITjobb har funnits sedan 
2004 och har tydligen inte ändrat sin kategoriindelning sedan dess.

Computer Sweden påstår sig också ha Sveriges största samling lediga jobb inom IT-sek-
torn. Jag har gjort undersökningar där under några år. Kategoriindelning har dessvärre 
ändrats och dessutom kan varje jobb klassificeras under flera kategorier. Det ger ingen bra 
information om totala antalet IT-jobb, men en god uppfattning om vilka typer av jobb som 
efterfrågas. 

År 2007 såg fördelningen ut som på figuren nedan. Olika typer av utvecklare är i särklass 
mest efterfrågade, men sedan kommer sex kategorier som är ganska likartade: Applika-
tionsexperter, nätverkstekniker, IT-chefer, driftspersonal, projektledare och tekniker. Vår 
nisch  här  blev  utvecklare,  applikationsexperter,  projektledare  och  integrationsexperter. 
Detta senare område såg vi som något kommande och satsade på det; en satsning som vi-
sade sig bli ganska lyckad.

Webbutvecklare 32
Övrigt 295
Systemanalytiker/testare 46
Nätverk 26
Systemarkitekt 19
Teknisk projektledare 18
IT-säkerhet 13
IT-konsult 87
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Aug 2017 gjorde jag en ny undersökning:
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Lediga jobb i IT-branschen feb 2007
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Affärsutveckling 13
Analys & Business Intelligence 24

Databas 7
Drift 146

Drift & System 205
Ex-jobb 8

Försäljning 5
Integration 23
It-arkitekt 165

Jobb it-branschen 271
Konsulttjänster 25

Krav 210
Ledning 35

Marknadsföring 18
Mobilt/ App-utveckling 19

Nätverk 139
Projektledning 33

Spelutvecklare 5
Support & Helpdesk 9
Systemutvecklare 203

Säkerhet 141
Test & Kvalitetssäkring 208

Webbdesign 7
Webbutvecklare 13

Verksamhetsutveckling 10
Övriga it-jobb 177

Övriga utvecklingsjobb 194
Övriga webbjobb 7



Vi ser här en markant ökning inom kategorierna ”övrigt” vilket indikerar att marknaden 
är diversifierad eller att befintliga kategorier inte täcker befintliga annonser. Vad som vad 
speciellt intressant var att närmare undersöka vad systemutveckling egentligen betyder i 

jobbannonser. Se figuren nedan. 
Förvaltning och administration är i särklass högst efterfrågade. Läget i slutet  av novem-
ber 2018 är så här:
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Jobb inom systemutvecklingsområdet aug 2017
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Affärsutveckling 28
Analys & Business Intelligence 24

Databas 37
Devops 6

Drift  & System 133
Ex-jobb 1

Försäljning 8
Integration 10

It-ark itekt 30
Jobb it-branschen 137

Konsulttjänster 47
Krav 60

Ledning 29
Marknadsföring 29

Mobilt/ App-utveckl ing 20
Nätverk 25

Projektledning 45
Support & Helpdesk 23

Systemutvecklare 78
Säkerhet 43

Test & Kvalitetssäkring 27
Webbdesign 11

Webbutvecklare 33
Verksamhetsutveckling 23

Övriga it-jobb 63
Övriga utvecklingsjobb 44

Övriga webbjobb 1

Antal



För att göra figuren mer överskådlig har jag aggregat en del kategorier och lagt resten i 
kategorin ”Övrigt”. Resultatet blev som nedan:

Vi ser att övriga yrken i särklass är störst. Större delen av dessa är ospecificerade: Jobb IT-
branschen, konsulttjänster och övriga IT-jobb som sammanlagt står för 245 jobb. Ett pro-
blem med detta är dock att samma jobb kan klassificeras på många olika sätt. En rimlig 
gissning är att  de 245 jobben ovan finns med på flera ställen,  så stapeln ”övrigt” kan 
minskas med 245 och blir då 197. Den är fortfarande störst, men skillnaden är inte så stor.

Slutsats
Vad kan vi då dra för slutsats av detta? Den första slutsatsen är att efterfrågan på system-
utvecklare har minskat och att efterfrågan på drift och support har ökat. Vidare har diver-
sifieringen ökat, det är nu många fler olika jobb än tidigare. För att närmare studera detta 
måste man göra en analys av samtliga lediga jobb, men det har jag inte gjort. Ett område 
som kommit starkt på senare år verksamhetsinriktningen och det kan man vänta sig fort-
sätta. Den inriktning vi har på SIS-programmet täcker systemutveckling och verksamhet, 
så idag är våra studerande väl uppdaterade när de kommer ut. Beträffande digitala medi-
er täcks inte de speciellt mycket av de källor jag har använt mig av. 

Framtiden
Det intressanta är dock inte vad som händer idag utan vad som händer om 3-4 år och ca 
10 år framöver. Ser vi på analysen av jobben som systemutvecklare är administration och 
förvaltning det vanligaste. Därnäst kommer webbdesign och .NET/C#. I takt med att allt 
fler systen blir integrerade kan man förmoda att efterfrågan på den kompetensen minskar. 
Däremot kommer förvaltning och administration att finnas kvar som en tung post. Vi har 
dock ingen utbildning inom detta område, inte heller har vi någon kompetens att bedriva 
sådan undervisning. Men det borde vara en intressant nisch, för det finns ingen akade-
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misk utbildning inom området. Vad som däremot är starkt på gång och som jag också in-
dikerat i mina 10 milstolpar är moln-teknik. SAAS nämns redan i en del av våra kurser, 
men det kan utvecklas mera. Vi har dessutom kompetens inom området. I takt med att 
alltmer läggs i molnet stiger kraven på säkerhet och detta är ett område där vi helt enkelt 
MÅSTE bli starkare. Vi behöver kurser i riskanalys, i skydd mot attacker och inte minst 
skydd mot desinformation. Den sistnämnda kursen är som klippt och skuren för en vida-
reutbildning av praktiskt verksamma systemutvecklare. Slutligen finns ett gammalt om-
råde som efterfrågas alltmer och det är e-handel B2C. I min roll I ledningsgruppen för YH-
utbildningen e-business developer har jag fått veta att företagen skriker efter en sådan 
kompetens. Mycket där är marknadsföring och samarbete med företagsekonomi är nöd-
vändigt. Slutligen är AI något man pratar mycket om, det finns möjlighet att det kan bli en 
elfte milstolpe, men jag är inte övertygad. Det har funnits många försök tidigare att hävda 
AI:s frammarsch, men det har inte gått så bra. En balanserad utbildning där både för- och 
nackdelar tas upp rekommenderas. 

Sammanfattningsvis kan man säga att framtiden blir mer och mer diversifierad och en 
modern utbildning måste hela tiden uppdateras och förändras. De relativt fasta studie-
gångar vi hittills har haft tror jag har spelat ut sin roll och vi måste i framtiden erbjuda 
mycket större valfrihet åt de studerande. Men då uppkommer kapacitetsproblem, vi kan 
inte erbjuda allt, men vi måste erbjuda det som de studerande efterfrågar och det som ar-
betsmarknaden efterfrågar. Ett mer intensifierat arbete med näringsliv och förvaltningar 
behövs, t.ex. i form av årliga framtidskonferenser.

YRKEN - PER FLENSBURG �10


