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INLEDNING 

BAKGRUND OCH SYFTE 
Hallands företag delar utmaningen att attrahera, tillvarata och utveckla 
medarbetares kompetens med näringslivet i landet som helhet. Arbetslivet 
förändras snabbt, med digitalisering, automatisering och specialisering som några 
av de pådrivande trenderna. Några av konsekvenserna är generella, andra är mer 
branschspecifika. 

Kunskap om framtida kompetensbehov är avgörande för att i tid möta framtiden 
med rätt kompetens för långsiktig konkurrenskraft och framtidskapacitet. Till stöd 
för att bidra med den kunskapen har Kairos Future anlitats av Region Halland.  

Syftet med den här rapporten har varit att stärka konkurrenskraften för IT- och 
kommunikationsbranschen i Halland genom att synliggöra och analysera 
framtidens trender och utmaningar kopplat till kompetensbehov. Därmed bidra 
med: 

• Ökad kunskap i företagens ledningar om hur de kan anpassa sin 
kompetensförsörjning till omvärldstrender. 

• Ökad kunskap hos företag, företagsfrämjande organisationer och 
utbildningsanordnare om anpassningar som behövs i relation till framtida 
trender, utmaningar och risker. 

Denna rapport bygger på 9 djupintervjuer med företagare, branschföreträdare och 
experter inom branschen IT och kommunikation i Halland. Dessa kallas nedan 
”företrädarna”. Rapporten fokuserar på vilka trender som de intervjuade ser som 
mest avgörande framåt och vad det betyder för kompetensförsörjningen. Rapporten 
bygger även på rapporten Möta framtiden med rätt kompetens i Halland – 
Övergripande trendanalys1 och befintliga studier om IT- och 
kommunikationsbranschens utveckling.    

Först redovisas den samlade bilden av hur branschen förändras, baserat på studier 
om branschens utveckling och vilka trender de intervjuade företrädarna ser som 
mest avgörande för framtiden. Därefter redovisas företrädarnas bild av vad 
trenderna betyder för kompetensförsörjningen. Rapporten avslutas med ett antal 
slutsatser i ljuset av djupintervjuerna, slutsatserna i rapporten Möta framtiden med 
rätt kompetens i Halland – Övergripande trendanalys och studierna om 
utvecklingen i IT- och kommunikationsbranschen. Rapporten är en i en serie av 
branschrapporter med samma format och finansieras med stöd av medel från 
Tillväxtverket. 

  



KAIROS FUTURE 
Consultants for Strategic Futures 

 

4(14) 
 

FEM TRENDER FRÅN IT- OCH 
KOMMUNIKATIONSBRANSCHEN  

Här redovisas de trender och de förändringar som ses som mest påtagliga bland de 
intervjuade företrädarna för IT- och kommunikationsbranschen. Vi fokuserar 
främst på återkommande teman, d.v.s. det som framförts av flera intervjupersoner, 
men även på intressanta enskilda spaningar.  

FOKUS PÅ BRANSCHTRENDER SOM PÅVERKAR ALLA ANDRA 
BRANSCHER 
Den branschrapport2 av samma struktur som denna, men om den halländska 
handeln, som färdigställdes 2019, visade tydligt att de stora tunga megatrenderna 
har direkt påverkan på handelsbranschen. När det gäller IT- och 
kommunikationsbranschen är bilden annorlunda. De mest påtagliga trenderna som 
både företrädarna för IT- och kommunikationsbranschen i Halland tar upp och som 
förekommer i olika nyckelrapporter är betydligt mer branschinriktade. Det är 
tydligt att IT- och kommunikationsbranschen ligger i framkant och fungerar som 
en pådrivare för utvecklingen i resten av samhället, snarare än att branschen 
reagerar reaktivt på allmänna megatrender. En översikt av studier och rapporter 
som täcker trender som påverkar IT-branschen visar på en motor av 
automatisering, AI och molnutveckling, som driver fram ökad reglering och ökat 
fokus på olika säkerhetsaspekter.  

Automatisering, AI, ML - hyperautomatisering 
Gartners sammanställning Top 10 strategic technology trend for 20203genomsyras 
av olika aspekter av automatisering, AI och maskininlärning. Utvecklingen 
beskrivs i Gartners trend nr 1. som hyperautomatisering, där innebörden av 
begreppet är att inte bara låta teknik ersätta mänskliga uppgifter (traditionell 
automatisering), utan att låta AI och maskininlärning automatisera processer och 
förstärka människans förmåga till t. ex beslutsfattande. Utvecklingen pekar mot 
alltmer integrering av AI i alla verksamheter.   

I Myndigheten för yrkeshögskolans rapport4 om IT-branschen i Sverige pekas AI 
ut som en av de absolut hetaste trenderna, där möjligheten för effektivare 
arbetsprocesser ses som stora, men att utmaningar också råder i form av bristfällig 
data och bristfällig infrastruktur.  

Molnet en motor för utveckling 
I samma rapport5 pekar Myndigheten för yrkeshögskolan ut molnet och 
molntjänster som den digitala motorn och att användningen av molntjänster ökar 
kraftigt globalt. Tillväxten sker för att det är en förutsättning för andra 
teknikområden, men är beroende av i vilken utsträckning egenutvecklad mjukvara 
kan implementeras i molnen.   
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I IT & Telekomföretagens rapport IT-kompetensbristen6 pekades redan 2017 
molntjänster ut som viktiga att kunna leverera för att tillmötesgå krav på flexibla 
IT-tjänster och system.   

Reglering och säkerhet 
IT & Telekomföretagen lägger även stor vikt vid regulatoriska- och 
säkerhetsaspekter i deras sammanställning över drivkrafter för kompetensbehovet 
inom hela digitala sektorn. GDPR och annan integritetsreglering, samt aspekter 
kring upphovsrätt är stora frågor. De mer tekniska säkerhetsaspekterna i form av 
systemens driftssäkerhet och skydd mot angrepp framhålls också som en mycket 
viktig drivkraft. Gartner7 lyfter särskilt fram ökat fokus på AI-säkerhet som en 
avgörande konsekvens av hyperautomatiseringen.  

Dessa förändringar, där IT-och kommunikationsbranschen utgör frontlinjen, 
påverkar förr eller senare hela samhället och alla branscher. Vad är mest påtagligt i 
den Halländska IT- och kommunikationsbranschen? Nedan redovisar vi vad 
företrädarna i Halland har beskrivit i form av fem påtagliga trender. 

1. MOLNET SOM MOTOR 
Den globala tillväxten av molnanvändning och molntjänster är högst påtaglig även 
i Halland och en trend som tas upp av företrädarna. Utanför storstadsregionerna är 
det många företag som behöver hjälp att ”skjutsa ut till molnbaserat” (ställa om sin 
datahantering till molnbaserad). Det som förut var en floskel, ”cloud”, är nu en 
realitet och mycket mer moget. Nu hanteras alltfler arbetsuppgifter med olika 
verktyg i molnet. Det är uppenbart att molnet är en motor för växande affärer, med 
dels möjlighet att stötta företag som behöver hjälp att bli mer molnbaserade, men 
också att utveckla molntjänster. Det innebär dock i sin tur att utvecklare av dessa 
tjänster blir ”en trång sektor”, som en av företrädarna nämnde.  

Konsekvenser av trenden enligt företrädarna  
• Nya affärsmöjligheter  
• Lättare att komma åt information för företagen och deras kunder 
• Kompetensbrist av molntjänste-utvecklare 

2. HYPERAUTOMATISERING ÄVEN I HALLAND 
Det är tydligt att det som är hetast i branschen även i Halland är det som handlar 
om AI, automatisering och maskininlärning. Företrädarna pekar även på att IoT 
(Internet of Things) börjar bli mycket mer moget, vilket hänger ihop med 
hyperautomatiseringen och molnet som motor, t. ex vid användning av Microsofts 
Azure IoT Edge-tjänst. Där kan snabbt stora mängder data från alla slags IoT-
enheter med AI och maskininlärning bearbetas. Det är uppenbart att AI och 
maskininlärning är det område inom branschen som attraherar flest unga förmågor, 
många vill jobba med detta område som ses som spjutspetsen i branschen.   

Konsekvenser av trenden enligt företrädarna  
• AI och ”algoritmiskt beteende” tar sig in i allt fler branscher och 

verksamheter utanför IT- och kommunikationsbranschen. 
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• Det sker ett skifte från kontrollerbara system till okontrollerbara till följd 
av AI och maskininlärning, där system behöver hanteras mer som 
medarbetare än ett förutsägbart verktyg.  

• Företag som har en aura och spjutspets-image inom AI och 
maskininlärning har lättare att locka kompetens.  

3. ÖKAT FOKUS PÅ HÅLLBARHET DEN MEST PÅTAGLIGA 
ÖVERGRIPANDE TRENDEN 
Är det någon trend som inte är direkt teknikdriven eller teknikorienterad som tas 
upp är det ökat fokus på hållbarhet i allmänhet och miljömässig hållbarhet i 
synnerhet. Hållbarhet i termer av energieffektivitet och optimering är en jaktmark 
för avancerad och automatiserad dataanalys och IoT. En informationstät och 
mätglad bransch har också nära till hands att hålla koll på det egna avtrycket. Ett 
exempel är att företag varje månad mäter sitt koldioxidavtryck och begränsar som 
en konsekvens av det resandet. Hållbarhet i termer av jämställdhet är också en 
fråga som företrädare tar upp, där det finns en strävan att jämna till en skev 
könsbalans bland företagen.  

Konsekvenser av trenden enligt företrädarna  
• Affärsmöjligheter t. ex för att optimera i syfte att minska 

energiförbrukning 
• Mindre resande och mer distansmöten- och arbete 
• Åtminstone en strävan efter en bransch med jämnare könsfördelning 

4. REMOTE ACCELLERERAS POST-CORONA  
De flesta av intervjuerna som genomförts i samband med den här rapporten ägde 
rum under corona-krisen och många har jobbat hemma snarare än att ha varit på 
någon form av kontor. Coronakrisen ser ut att ha accelererat det som företrädarna 
talar om som remote (engelska för avlägsen), d.v.s. att arbete, monitorering och ja, 
det mesta är platsobundet. Det ses som en övervägande positiv utveckling som för 
med sig ökad effektivitet, minskad miljöpåverkan, samt att det blir lättare att 
expandera såväl som att nyttja kompetens över ett större geografiskt område.  

Men det finns också svårigheter. Företrädare tar upp att det t. ex är svårt med 
ledarskap och att i tid upptäcka allvarliga företeelser som psykisk ohälsa på distans. 
Det ställer också krav på andra arbetssätt, som mer handlar om att synkronisera och 
arbeta agilt än att ha en rigid organisation.   

Konsekvenser av trenden enligt företrädarna  
• Effektivare arbete i vissa avseenden 
• Större möjligheter till att nå ”nomader” i arbetslivet som trivs med mycket 

självständighet 
• Minskad miljöpåverkan 
• Svårt att leda, i synnerhet vid svåra problem, t. ex när psykisk ohälsa 

uppstår 
• Behov av ändrade arbetssätt, från organiserat till agilt  
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5. KOMPETENSBRISTEN HÖGST UPP PÅ AGENDAN NÄR IT, AFFÄR OCH 
SAMHÄLLSBYGGANDE BLIR ALLTMER INTIMT SAMMANKOPPLAT 
Trenderna ovan i all ära, högst upp på företagens agenda är ändå kompetensbristen 
och förmågan att attrahera den kompetens som krävs. En viktig anledning att så är 
fallet är den utveckling som beskrivs av företrädarna, ”svårare och svårare att 
göra distinktion på it och det övriga. Förut kunde man vara IT-konsult, nu går det 
inte att skilja IT från verksamhet. Det sker ett paradigmskifte, där IT inte är en 
teknikfråga utan en samhällsfråga, då måste man ta in verksamhetsutveckling och 
samhällsbyggande”. 

Företrädare betonar förmågan att både förstå kunden/affären och det tekniska som 
ett växande kompetensbehov. Det är även slående i en så teknisk bransch hur 
oerhört avgörande vissa personer är. Trots att företagen i grund och botten säljer 
tekniska lösningar är det uppenbart att människorna är ack så viktiga. ”Vi försöker 
leverera funktioner och tjänster ’på kran’(vilket betyder funktioner och tjänster 
som kan användas utan stöd av en person), men kunderna vill ha ’Kalle’”.  

Några allmänna förändringslinjer med koppling till kompetensbehovet som tas upp 
av företrädarna är:  

Trots automatisering och AI blir rätt person allt viktigare 
Som citatet ovan visar är det tveklöst så att teknisk utveckling, nog så avancerad, 
inte kommer att eliminera behovet av mänsklig kompetens. Kunderna till företagen 
inom branschen vill ha en lots i den förändringsresa som det ofta innebär att 
tillägna sig ny teknik.  

När teknik blir samhällsbyggande krävs tvärvetenskap och breddad 
kompetens 
De system och tekniker som är i full färd att bygga om samhället från grunden 
kräver inte bara teknisk spetskompetens, utan även de som förstår samhälle och 
människa. Här pekar företrädare på ett kompetensgap i det lite större perspektivet. 
Jurister, personer som kan vara ett stöd inför etiska avvägningar, m.fl. kommer att 
krävas i framtiden.  

Företagen jobbar allt mer med employer branding och attraktivitet 
Det är också tydligt att flera av företagen är inne i en process där de behöver göra 
ett rejält arbete med att framstå som attraktiva för potentiella medarbetare och 
talanger. De som inte kan erbjuda de häftigaste sakerna att arbeta med, främst inom 
AI och maskininlärning, är medvetna om att de behöver locka med annat. Att lägga 
mer kraft på att erbjuda bra praktikplatser är ett sätt som beskrivs återkommande.  

Senior kompetens sökes 
Det är lätt att tro att det är unga talanger i 20-årsåldern som är på radarn för 
företrädarna, men den mest kritiska kompetensbristen är enligt flera på mer senior, 
självgående kompetens. Det är svårt att från början veta om en yngre person, även 
om den personen har mycket bra studiemeriter, fungerar i arbetslivet. För att 
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återknyta till den inledande beskrivningen är det väldigt svårt på förhand att veta 
om ”Kalle” som kunderna vill ha är den som rekryterats.  

Konsekvenser av trenden enligt företrädarna  
• Företagen behöver jobba mer med att bli attraktivare arbetsgivare för att 

stå sig i konkurrensen om kompetensen   
• Företagen behöver lägga mer energi och resurser på att utbilda kompetens 

då senior kompetens är mycket svår att nå  
• Företagen kan komma att behöva rekrytera utomlands i högre utsträckning 

än idag 
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EFTERFRÅGADE KOMPETENSER I 
DEN HALLÄNDSKA IT- OCH 
KOMMUNIKATIONSBRANSCHEN 

Här redovisas den samlade bilden av kompetensbehovet som de halländska 
företrädarna uttrycker i intervjuerna. Även här fokuserar vi på återkommande 
teman, men lyfter även enskilda tankar eller omständigheter som sticker ut som 
extra intressanta. Värt att ta upp inledningsvis är den undersökning om 
rekryteringsbehov mot 2021 som genomförts av nätverket IT halmstad8, där dryga 
30 företag inom IT- och kommunikationsbranschen deltagit. Undersökningen visar 
på ett växande behov av programmerare/utvecklare inom frontend, fullstack och 
framförallt backend/cloud. Undersökningen pekar på en ökning av antalet 
verksamma inom branschen med 61% med IT-profil.  

Nedan fokuserar vi på fyra framträdande kompetensmålgrupper för Halland, enligt 
bilden från de intervjuade företrädarna för IT- och kommunikationsbranschen.  

1. UTVECKLARE OCH PROGRAMMERARE 
Kärnkompetensen för branschen och det som tas upp av de allra flesta företrädare 
är utvecklare och programmerare. Företrädare sa: ”Vi behöver ’vanliga’ utvecklare. 
Back-end, front-end och fullstack. Där är den stora volymen”. Utbildningsmässigt 
handlar det i regel om dataingenjörer med universitetsutbildning, men det finns 
också ett påtagligt behov av personer med mindre avancerad 
programmeringskunskap, då gärna i kombination med andra kompetenser (mer om 
det nedan). Företrädare poängterar att det finns ett stort intresse av att jobba med 
AI och att bli data scientist bland unga, men det stora behovet är utvecklare av 
mjukvara. ”Många utbildar sig till data scientists, men vi behöver främst 
avancerade mjukvaruutvecklare”. 

2. TEKNISKA SÄLJARE OCH PROJEKTLEDARE 
En av de största utmaningarna när det gäller kompetensbehovet är att kunna nå 
tekniska säljare och projektledare, där kärnan i kompetensen är att både förstå 
tekniken och den potentiella kunden. ”De ska kunna prata med försäljningschef 
och marknadschef på Sveriges största företag, men de ska också kunna 
implementera”. Här eftersöks en person, gärna med teknisk bakgrund, men som 
också har en mycket stark förmåga att förstå och tillmötesgå kunder och potentiella 
kunder. Det handlar då inte om en övergripande förståelse för en kundresa eller för 
den tekniska lösningen, utan en så pass gedigen kunskap att personen har en 
intuitiv förståelse för bådadera.    

3. TEAM PLAYERS I TEKNISK MILJÖ 
Företrädare pekar på att programmerare och utvecklare kan vara extremt 
intelligenta och kompetenta som individer, men att det faller när de ska jobba i 
team eller gentemot en kund. ”Du kan vara hur tekniskt begåvad som helst, men 
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har du ingen samarbetsförmåga är du inte populär”. Andra aspekter som 
framkommer är att kunna jobba agilt och efter scrum-planer. Det är tydligt att 
framförallt rollen som utvecklare håller på att förändras, där det sker en förflyttning 
från en solitär person till en person som är mer av en team player. Här pekas på att 
vissa kan behöva en hel del stöd i den processen, men den som har det mer 
naturligt blir mycket eftertraktad.   

4. VIDAREUTBILDADE ERFARNA 
Slutligen är det påtagligt hur eftertraktade personer med erfarenhet från arbetslivet 
är. Det hänger ihop med osäkerheten och den skillnaden det kan vara på personer 
med samma utbildning och formella kvalifikationer. Företrädare nämner att en 
person som har varit aktiv i arbetslivet med en YH-utbildning inom programmering 
är mycket eftertraktad. ”Det finns mängder med jobb som inte kräver den tyngsta 
programmeringskompetensen, men av personer som kan kunderna”, säger 
företrädare. I grund och botten handlar det om att bygga strukturer och tjänster som 
bygger vår tids samhälle. Kort och gott: ”Det handlar om att bygga rätt men att 
också bygga rätt saker”.  
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SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

I den här rapporten har företrädare för IT- och kommunikationsbranschen i Halland 
intervjuats och fått ge sin bild kring två övergripande teman: 1) vilka trender 
präglar branschen och 2) vad får dessa trender för konsekvenser på 
kompetensförsörjningen? Deras beskrivningar och bedömningar har setts i ljuset av 
den generella analys över trender kring arbetslivet generellt som utgör 
huvudrapporten9 i det här sammanhanget, samt de analyser och bedömningar som 
mer specifikt handlar om IT- och kommunikationsbranschen. I huvudrapporten 
betonas att bristen på IT-kompetens är en stor utmaning för arbetslivet i Halland, 
eftersom behovet av IT-kompetens är stort, medan kompetensen främst finns i och 
kring storstäderna. Den här rapporten bekräftar och stärker först och främst bilden 
av kompetensbrist inom IT- och kommunikationsbranschen i Halland. 

Slutsatserna ifrån djupintervjuerna, i ljuset av befintligt material och 
huvudrapporten är utöver konstaterandet av kompetensbristen:  

• Hållbarhet den mest påtagliga övergripande trenden. Är det någon 
trend som är mer branschövergripande är det ökat hållbarhetsfokus, som 
möts av att bl. a minska resandet och att mäta avtrycket.  

• Branschtrender dominerar förändringslandskapet. De trender som 
företrädarna tar upp, molnets framfart, hyperautomatisering och 
datasäkerhet är branschangelägenheter, men som driver förändring i alla 
andra branscher.  

• Coronakrisen accelererar ”remote”. Intervjuerna som genomfördes 
under Coronakrisen pekar på att utvecklingen mot distansverksamhet 
accelereras. Det har positiva aspekter i termer av större geografisk 
räckvidd, men gör också ledarskap svårt.  

• Mänsklig kompetens blir bristvara när IT, affär och samhälle blir mer 
integrerat. IT genomsyrar samhället alltmer, vilket är grunden för 
branschens fantastiska tillväxt, men samhället tar sig också in i IT. Det 
innebär att förmågan att både förstå teknik, människa/kund, affärslogik och 
samhällsstrukturer blir viktigare.  

• Utvecklare och programmerare står för den stora volymen. Det stora 
behovet av kompetens, och kärnan i branschen utgörs av programmerare 
och utvecklare.   

• Säljare och projektledare som förstår både teknik och kund är hett 
eftertraktade. De möjligen allra mest eftertraktade personerna är de som 
kan driva affären, med en gedigen teknisk såväl som mänsklig förståelse.  

• Samarbete i teknisk miljö blir viktigare. Den solitära programmeraren är 
på väg bort, åtminstone om man ser till näringslivets kravspecifikation. Att 
kunna samarbeta och vara en team player blir allt viktigare egenskap för 
programmerare och utvecklare.  
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• Erfarenhet med kortare programmeringspåbyggnad en lågt hängande 
frukt. Personer med arbetslivserfarenhet och kortare kompletterande 
programmeringskunskap är mycket eftertraktade.  

Sammanfattningsvis är det påtagligt att IT- och kommunikationsbranschen å ena 
sidan blir alltmer teknisk, men att det innebär att bryggan till kunden – som är en 
människa – blir allt viktigare. Den bryggan ser ut att vara den riktigt trånga sektorn.    
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OM KAIROS FUTURE 

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag 
att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation, 
strategi och mjukvarustöd för AI-driven analys, omvärldsbevakning och 
innovation, hjälper vi våra kunder att omsätta de stora sammanhangen till konkret 
handling. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm och 
vi har egna kontor eller samarbetspartners över hela världen. 
 
För mer information, se www.kairosfuture.com eller kontakta oss: 
 
Kairos Future 

Box 804 
101 36 Stockholm 
Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 3 
08–545 225 00  
info@kairosfuture.com   
www.kairosfuture.com 
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