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Abstract 

This report discusses how well the competences the master program in Information 

Technology, given by the Royal Institute of Technology, meet the demands from the 

business life. It is made qualitative and about 20 companies have taken part to get the 

results. The study has been made to see how well the three first years and the entire five 

year master, with different aiming, meets the demands. The results shows that the master 

program needs to be remodeled to meet the demands in the more “softer competencies”, 

which for example is people management and an understanding about economical, 

juridical and cultural aspects. As an appendix to this report comes two brochures whose 

different purposes are to get more students to the Information Technology master 

program and to give companies a clear image of an Information Technology engineers 

competencies as well as desired aiming in the company. 

Sammanfattning 

Denna rapport behandlar hur väl de kompetenser Kungliga Tekniska Högskolans 

civilingenjörsutbildning inom IT ger, motsvarar näringslivets efterfrågan. Studien är 

kvalitativ och ett 20-tal företag ur näringslivet har medverkat för att få fram resultatet. 

Undersökningen har gjorts för att se dels hur väl de tre första året på utbildningen 

matchar efterfrågan och dels hur väl hela utbildningen, med olika masterinriktningar, 

matchar efterfrågan. Resultaten visar att Kungliga Tekniska Högskolans IT-utbildning bör 

omformas för att möta näringslivets efterfrågan på kompetens inom de så kallade ”mjuka 

delarna”, vilket exempelvis är kundförståelse, förståelse för ekonomiska, juridiska och 

kulturella aspekter. Som en bilaga till rapporten kommer två broschyrer vars olika syften 

är att locka flera studenter till IT-utbildningen samt att ge företag en tydlig bild av en IT-

ingenjörs kompetenser och önskad utveckling inom företaget.  
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Förord 

Arbetet med denna kandidatuppsats har givit mig en helt ny bild av vad näringslivet 

efterfrågar hos en IT-ingenjör. Detta är något jag kommer att använda mig av för att på 

bästa sätt påverka min fortsatta utbildning på KTH. Under arbetets gång har jag fått 

kontakt med flera intressanta personer från näringslivet och haft många spännande 

diskussioner. Det finns två personer jag vill tacka extra mycket för deras idéer och bidrag 

till arbetet. Dels min handledare Anders Sjögren som har varit av stor betydelse för att 

kunna ro i land detta kandidatarbete, och dels Fredrik von Essen, från 

IT&Telekomföretagen, som har förmedlat både intressant information, såväl som goda 

kontakter med näringslivet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Utvecklingen inom IT-området har varit oerhört snabb de senaste åren och behovet av IT-

kunnig personal har gått från att vara något som endast funnits inom IT-företag till att 

finnas i de flesta av dagens företag. Näringslivets efterfrågan på nyutexaminerade 

studenter med IT-kompetens har därför ökat kraftigt. Detta skapar problem för högskolor 

och universitet när det handlar om att hålla sina IT-utbildningar aktuella. Samtidigt är det 

svårt att locka unga människor till långa utbildningar inom en genre som ofta blir 

förknippad med ”nördiga” programmerare som arbetar ifrån källarlokaler.  

Bakgrunden till detta kandidatarbete är att ICT-skolan vid KTH1 upplever just dessa 

problem. Utöver ovan nämnda problem med att anpassa utbildningen efter näringslivets 

krav och att locka fler studenter till sin utbildning, ser de även ett problem med att företag 

är dåligt införstådda i de vitt skilda kompetenser en civilingenjör inom IT har.  

Kandidatarbetet består av en rapport samt två broschyrer, vars olika syften redovisas i 

nästa kapitel. 

1.2 Mål och syfte 

Målet med rapporten är att kunna ge en bild av vilken efterfrågan och förväntning som 

näringslivet har på en civilingenjör inom IT. Rapportens syfte är att utifrån den ska 

ledningen på KTH ICT ha en möjlighet att forma utbildningens inriktningar så att de, i 

bästa möjliga mån, matchar näringslivets efterfrågan. Rapporten ska även kunna läsas av 

företag för att få en bättre förståelse av de vitt skilda kunskaper som IT-ingenjörer 

besitter. 

Målet med ”inriktnings- och karriärsbroschyren” är att ge presumtiva studenter en tydlig 

bild av vad en civilingenjörsutbildning inom IT på KTH innebär och hur man själv kan välja 

inriktningar och forma utbildningen i den riktning man helst vill. Den ska även ge exempel 

på karriärer inom varje område.  Syftet med broschyren är att få flera studenter till IT-

utbildningen. 

Målet med ”kompetens- och intressebroschyren” är att ge studenter vid ICT-skolan en 

enkel och förklarande broschyr om deras kompetens, där studenten själv kan lägga till 

kompetensområden och intressen att utvecklas inom. Syftet med denna broschyr är att 

den ska kunna lämnas till företag vid exempelvis marknadsdagar, för att ge en tydlig bild 

av studentens möjliga roll i företaget.  

                                                                 
1
 Skolan för informations- och kommunikationsteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan 
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2 Metod 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod i detta kandidatarbete och kommer 

därmed inte att samla in stora mängder statistiska data för att analysera, utan data 

insamlas i huvudsak genom kvalitativa intervjuer och analys sker kontinuerligt under 

arbetets gång. 

Arbetet handlar i ett första steg om att dela in IT-yrken i olika yrkesroller genom att 

undersöka benämningar och definitioner som används ute i näringslivet. Jag gör inte några 

anspråk på att lyckas benämna alla yrkesroller som finns inom IT, vilket ligger utanför 

ramarna för denna studie och inte heller fyller studiens syfte. Till denna del kommer jag 

även att lägga till egna resonemang, såsom framtida yrken och alternativa yrkesroller.  

Nästa steg är att ta fram en modell för att beskriva samband mellan utbildning och 

yrkesbehov. Denna del sker i första hand genom studier av riktlinjer för IT-utbildningars 

upplägg och näringslivets efterfrågan på kompetens. Modellen utgör sedan ett 

diskussionsunderlag vid de intervjuer som genomförs. Vidare är den också grunden för 

hur all data som behövs införskaffas, från såväl näringslivet som ansvariga för 

masterinriktningar och studenter vid ICT-skolan på KTH. All data som samlas in kommer 

att vara subjektivt besvarad och bör snarare ses som en fingervisning än absolut sanning.  

Den undersökning som ska ge en bild av vad näringslivet efterfrågar hos en IT-ingenjör är 

görs anonymt bland ett 20-tal företag inom olika branschområden. Detta ger en fullgod 

bild för att fylla syftet med denna rapport.  

Med en bra och väl avgränsad modell har rapporten och de två broschyrerna kunnat 

slutföras. 

  



7 
 

 

3 Indelning av yrkesroller 

Branschorganisationen IT&Telekomföretagen har ca 1 000 medlemsföretag inom IT- och 

telekomsektorn och är Sveriges största branschnätverk inom området. De startade 

projektet VäljIT under 2005 tillsammans med Blekinge tekniska högskola och 

Teknikföretagen. Senare tillkom även Ingenjörsvetenskapsakademin och Stiftelsen för 

kunskaps- och kompetensutveckling. Projektet syftar i huvudsak till att få flera ungdomar 

att studera och arbeta inom IT-området. En viktig del i projektet var att namnge och 

klassificera olika IT-yrken. Indelning gjordes med en stor europeisk studie i ämnet 2 som 

grund och i samarbete med flera personer inom IT-yrken i näringslivet.3 

I denna studie har jag valt att avgränsa mig till IT&Telekomföretagens indelning av 

yrkesroller samt mitt eget resonemang för en lämplig indelning av yrkesrollerna. Detta för 

att kunna lägga större fokus på jämförelsen av yrkesrollerna med ICT-skolans utbildning. 

3.1 Yrkesroller enligt IT&Telekomföretagen 

IT&Telekomföretagen har valt att dela in IT-yrket i  elva olika yrkesroller, vilka listas 
nedan.4 

 Affärsutvecklare 
 Användbarhetsexpert 
 Entreprenör 
 IT-arkitekt 
 IT-konsult 
 IT-utbildare 
 Produkt- eller systemutvecklare 
 Projektledare 
 Service och supportansvarig 
 Systemadministratör 
 Teknikspecialist 

De elva rollerna ger en bild av att en IT-ingenjör kan arbeta inom en mängd olika 
områden. Dessa har därför varit en av utgångspunkterna vid formandet av inriktnings- 
och karriärsbroschyren. 

 

                                                                 
2
 European e-Competence Framework 1.0 (2008) [www] European Committee for Standardization (CEN) 

<http://www.ecompetences.eu/site/objects/download/4756_EuropeaneCompetenceFra mework1.0.pdf> 
3
 von Essen, Fredrik (2010), Näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen, Stockholm, 08 -762 70 57,       

e-post: fredrik.vonessen@almega.se, intervju 2010-04-08 
4
 Tillhörande beskrivningar och exempel på yrken finns i  bilaga 1 
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3.2 Eget resonemang kring yrkesroller 

Samtidigt som IT&Telekomföretagens indelning av yrkesroller ger en god bild av hur IT-

yrken kan delas in i tydliga roller och vilken bredd av områden en IT-ingenjör kan arbeta 

inom, finns det en stor risk att det blir svårt att gradsätta kompetensbehovet inom 

respektive yrkesroll. Att bedöma kompetensbehovet hos en IT-ingenjör rent generellt, 

utan hänsyn till yrkesroll, skapar dock också problem, då denna bevisligen kan arbeta med 

vitt skilda uppgifter. En annan sorts indelning av tilltänkt yrkesområde för ingenjören har 

således behövt göras innan något krav på kompetensnivå kan bedömas. Efter en 

diskussion kring detta med Fredrik von Essen5, beslutade jag mig för att bedöma 

kompetensen utifrån tre olika roller, vilka listas nedan. 

 Tekniknära roller 

 Verksamhets-/användarnära roller 

 Strategiska-/affärsnära roller 

En sådan indelning är en grov förenkling av verkligheten, då exempelvis tekniknära roller 

kan kräva strategisk insikt. Den är dock en fullgod indelning för att fylla denna rapports 

syfte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                 
5
 von Essen, Fredrik (2010), Näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen, Stockholm, 08-762 70 57,       

e-post: fredrik.vonessen@almega.se, e-post 2010-05-28 
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4 Modell för jämförelsen 

För att kunna göra jämförelsen har jag använt mig av ACM (Association for Computing 

Machinery) Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Technology  6, 

vilket är en stor studie kring det innehåll IT-utbildningar bör ha. Punkterna nedan är tagna 

ur den rapporten och visar på viktiga kompetenser en IT-ingenjör bör ha. 

a) An ability to apply knowledge of computing and mathematics appropriate to the discipline.  
b) An ability to analyze a problem, and identify and define the computing requirements 

appropriate to its solution.  
c) An ability to design, implement, and evaluate a computer -based system, process, 

component,  
 or program to meet desired needs. 

d) An ability to function effectively on teams to accomplish a common goal.  
e) An understanding of professional, ethical, legal, security and social issues and 

responsibilities. 
f) An ability to communicate effectively with a range of audiences.  
g) An ability to analyze the local and global impact of computing on individuals, organizations,  

and society. 
h) Recognition of the need for and an ability to engage in continuing professional 

development.  
i) An ability to use current techniques, skills, and tools necessary for computing practice.  
j) An ability to use and apply current technical concepts and practices in the core information 

technologies.  
k) An ability to identify and analyze user needs and take them into account in the selection, 

creation, evaluation and administration of computer-based systems.  
l) An ability to effectively integrate IT-based solutions into the user environment.  
m) An understanding of best practices and standards and their application.  
n) An ability to assist in the creation of an effective project plan.  

Det finns andra intressanta studier kring vad ingenjörsutbildningar bör innehålla. Ett känt 

exempel är CDIO (Concieve Design Implement Operate) Syllabus framtagen av 

Massachusetts Institute of Technology7. Den studien är dock mer riktlinjer kring allmänna 

ingenjörsutbildningar. Dessutom är den på en så pass detaljerad nivå att modellen för 

jämförelsen hade blivit så omfattande att den hade gått miste om att vara överskådlig och 

lätt att ta till sig. 

Punkterna ACM tar upp i sin studie är tillräckligt omfattande för att ge ett värdefullt 

resultat utan att missa något avgörande. Dessutom innefattar den såkallade ”mjuka delar” 

                                                                 
6
 Lunt m.fl. (2008) Information Technology 2008 – Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree 

Programs in Information Technology. [www] Association for Computing Machinery (ACM) 
<http://www.acm.org//education/curricula/IT2008 Curriculum.pdf> Hämtad 2010-04-26 
7
 CDIO Syllabus in Topical Form (2009) [www] Worldwide CDIO Initiative <http://www.cdio.org/benefits -

cdio/cdio-syllabus/cdio-syllabus-topical-form> Hämtad 2010-05-18 
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som exempelvis kundförståelse, inverkan av kulturella och ekonomiska aspekter samt 

förståelse för hur organisationer är uppbyggda och fungerar8. 

De olika kompetenspunkterna har jag valt att presentera i form av ett polärdiagram, där 

nivån av kompetens på varje punkt lätt kan överskådas. Kompetensnivån har jag låtit 

bedömas på en fyragradig skala. Nedan visas ett exempel på ett sådant polärdiagram. 

Tanken med en sådan resultatåtergivning är att den ger en tydlig och lättförstålig bild över 

kompetensnivån, samt att man i ett och samma diagram kan presentera två olika resultat 

och därmed enkelt se på vilka delar kompetensnivån skiljer sig. För att ytterligare förenkla 

översikten av resultatet, kommer de mjuka delarna att ligga på högra sidan i 

polärdiagrammet. 

 

Figur 1. Polärdiagram 

 

 

  

                                                                 
8
 Hjortzberg m.fl. (2009) Ingenjören – Utbildad för yrkeslivet? – En undersökning av 

ingenjörsutbildningen. [www] Teknikföretagen 

<http://www.teknikforetagen.se/Documents/utbildningsfrågor/Rapport Ingenjören 20091207.pdf > 
hämtad 2010-05-03 
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5 Näringslivets efterfrågan hos en IT-ingenjör 

Jag har under arbetet med denna rapport fått möjligheten att bli medlem i 

IT&Telekomföretagens IT-kompetensråd, vilket består av ett 30-tal personer ur 

näringslivet från bland annat företag som Hewlett Packard, Ericsson, TeliaSonera, IBM, 

Sigma, Skandinaviska Enskilda Banken och Agero. Det som märktes tydligast under de 

diskussioner som var på det rådsmöte jag har deltagit i9, var att IT-ingenjören ofta saknar 

kompetens inom områdena som motsvaras av d, e, f, g, k och n i ACM:s kompetensprofil. 

Dessa punkter kan till stor del betraktas som mjuka kompetenser, vilket visar bilden av att 

en IT-ingenjör måste ha ett mer holistiskt synsätt än att bara inkludera de tekniska 

bitarna. Tyvärr har jag fått uppfattningen att denna bild inte alltid är välkomnad in i det 

traditionella synsättet som ledningar för ingenjörsutbildningar har på sina 

utbildningsupplägg. I takt med att vi går mer och mer mot ett tjänstesamhälle och att fler 

och fler uppgifter löses i projektform, blir det hela tiden viktigare för dem som utformar 

ingenjörsutbildningarna att ta till sig detta.  

Under min intervju med Jolanda van Rooijen10, nordisk chef på IBM för Corporate 

Citizenship and Corporate Affairs, framkom det tydligt att det har skett en förändring av 

den kompetens man söker hos en nyanställd på IT-sidan. Som ett exempel sker inte 

programmering alls på samma sätt som det har gjort tidigare på IBM. Det mesta är 

outsourcat till länder som exempelvis Indien. Det viktigaste för de anställda som arbetar 

med IT-projekt är att kunna skriva tydliga specifikationer. För detta behöver man 

självklart ha kunskap i programmering men i slutändan programmerar man inte själv. 

Detta är dock något som många nyanställda ingenjörer har svårt för menar hon. 

En annan brist Jolanda van Rooijen ser är ingenjörens förmåga att föra vidare information, 

vare sig det gäller att hålla en presentation eller att rita en förenklad lösning av ett 

problem.  

Hon menar att det på IBM inte spelar någon större roll vilken utbildning man har, utan 

man ser till vilken nivå man har läst. Det viktiga är att kunna dra slutsatser, vara flexibel 

och sammanfatta lösningar på ett tydligt sätt. Om en masterutbildning inom IT tar 5 år att 

ta sig igenom och utbildningens utformning och kursinnehåll beslutades ytterligare några 

år tidigare, är det inte någon större sannolikhet att studenten har den senaste kunskapen 

inom IT-området när denna är färdig. Utbildningen för det som tjänsten kräver kommer 

nästan alltid att ske på företaget. I och med detta, tillsammans med den globalisering som 

sker samt att mycket arbete utförs i projektform, är det därför betydligt viktigare att IT-

ingenjören har en grundläggande kompetens inom något som hon kallar tjänstevetenskap. 

Detta inkluderar sådant som förståelse för ekonomi, ledarskap, mänskliga relationer, 

                                                                 
9
 IT&Telekomföretagens IT-kompetensrådsmöte, Sturegatan 11, 102 04 Stockholm, 2010-05-04 

10
 van Rooijen, Jolanda (2010), Corporate Citizenship and Corporate Affairs manager, IBM Nordic, Kista, 

070-7933934, e-post: jolanda@se.ibm.com, intervju 2010-05-11 
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kundförståelse, kommunikation och projektledning (IBM kräver en fem dagars 

grundläggande projektledningskurs för att ens få delta i en projektgrupp). 

5.1 Polärdiagram över näringslivets efterfrågan 

Med utgångspunkt i ACM:s ovan nämnda kompetenser, har jag i en undersökning låtit ett 

20-tal personer ur näringslivet anonymt betygsätta hur stort kompetensbehovet är inom 

de tre olika yrkesrollerna. Resultaten visas nedan. 

 

Figur 2. Näringslivets 
efterfrågan – Tekniknära roller 

Figur 3. Näringslivets 
efterfrågan – Verksamhets-
/användarnära roller 

Figur 4. Näringslivets 
efterfrågan – Strategiska-
/affärsnära roller 

 

Åter igen vill jag påpeka att de mjuka kompetenserna är placerade till höger i polär-

diagrammen. Man kan tydligt se att näringslivets efterfrågan på de mjukare 

kompetenserna är betydligt större för verksamhets-/användarnära roller än för mer 

tekniknära roller. För strategiska-/affärsnära roller sker en ytterligare förskjutning mot 

efterfrågan av de mjuka kompetenserna.  
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6 Jämförelse mellan utbildning och yrkesroller 

Jag har valt att göra jämförelsen dels mot KTH:s IT-utbildnings tre första år, då studenten 

kan ta ut sin kandidatexamen, och dels mot utbildningens hela förlopp med olika 

masterinriktningar som finns att välja mellan. Endast resultat från de masterinriktningar 

som har blivit besvarade i min undersökning tas med.  

Alla jämförelser har gjorts mot näringslivets krav på de tre olika rollerna, dvs tekniknära, 

verksamhets-/användarnära och strategiskt-/affärsnära. Detta genom att föra samman 

näringslivets efterfrågan med kompetensen utbildningen ger i ett och samma 

polärdiagram. Information om den kompetensnivå utbildningen ger på var och en av 

ACM’s kompetenspunkter har samlats in genom en undersökning bland de ansvariga för 

masterinriktningarna och studenter som har gått utbildningen. 

6.1 Utbildningens tre första år 

 

Figur 5. Jämförelse mellan 
utbildning och tekniknära 
roller 

Figur 6. Jämförelse mellan 
utbildning och verksamhets-
/användarnära roller 

Figur 7. Jämförelse mellan 
utbildning och strategiska-
/affärsnära roller 

Dessa polärdiagram visar en tydlig skillnad mellan de olika yrkesrollerna. När det gäller 

tekniknära roller så uppfyller utbildningen i huvudsak näringslivets efterfrågan. Under de 

två resterande åren på masterinriktningen finns därför stora chanser för ingenjören att nå 

upp till det näringslivet efterfrågar. När det gäller verksamhets-/användarnära roller så 

uppfyller utbildningen mer än väl efterfrågan på de mer tekniska kompetenserna medan 

en viss brist inom de mjuka delarna finns. Om man slutligen ser till hur näringslivets 
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efterfrågan uppfylls när det gäller strategiska-/affärsnära roller så är efterfrågan 

ytterligare förskjuten mot de mjuka kompetenserna.  

6.2 Datalogi 

 

Figur 8. Jämförelse mellan 
utbildning och tekniknära 
roller 

Figur 9. Jämförelse mellan 
utbildning och verksamhets-
/användarnära roller 

Figur 10. Jämförelse mellan 
utbildning och strategiska-
/affärsnära roller 

   

6.3 Industrial Management 

 

Figur 11. Jämförelse mellan 
utbildning och tekniknära 
roller 

Figur 12. Jämförelse mellan 
utbildning och verksamhets-
/användarnära roller 

Figur 13. Jämförelse mellan 
utbildning och strategiska-
/affärsnära roller 
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6.4 Informations- och kommunikationssäkerhet 

 

Figur 14. Jämförelse mellan 
utbildning och tekniknära 
roller 

Figur 15. Jämförelse mellan 
utbildning och verksamhets-
/användarnära roller 

Figur 16. Jämförelse mellan 
utbildning och strategiska-
/affärsnära roller 

 

6.5 Integrerade inbyggda system 

 

Figur 17. Jämförelse mellan 
utbildning och tekniknära 
roller 

Figur 18. Jämförelse mellan 
utbildning och verksamhets-
/användarnära roller 

Figur 19. Jämförelse mellan 
utbildning och strategiska-
/affärsnära roller 
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6.6 Konstruktion och realisering av IT-produkter och system 

 

Figur 20. Jämförelse mellan 
utbildning och tekniknära 
roller 

Figur 21. Jämförelse mellan 
utbildning och verksamhets-
/användarnära roller 

Figur 22. Jämförelse mellan 
utbildning och strategiska-
/affärsnära roller 

   

6.7 Maskininlärning 

 

Figur 23. Jämförelse mellan 
utbildning och tekniknära 
roller 

Figur 24. Jämförelse mellan 
utbildning och verksamhets-
/användarnära roller 

Figur 25. Jämförelse mellan 
utbildning och strategiska-
/affärsnära roller 
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6.8 Medieteknik 

 

Figur 26. Jämförelse mellan 
utbildning och tekniknära 
roller 

Figur 27. Jämförelse mellan 
utbildning och verksamhets-
/användarnära roller 

Figur 28. Jämförelse mellan 
utbildning och strategiska-
/affärsnära roller 

   

6.9 Nätverkstjänster och system 

 

Figur 29. Jämförelse mellan 
utbildning och tekniknära 
roller 

Figur 30. Jämförelse mellan 
utbildning och verksamhets-
/användarnära roller 

Figur 31. Jämförelse mellan 
utbildning och strategiska-
/affärsnära roller 
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6.10 Trådlösa system 

 

Figur 32. Jämförelse mellan 
utbildning och tekniknära 
roller 

Figur 33. Jämförelse mellan 
utbildning och verksamhets-
/användarnära roller 

Figur 34. Jämförelse mellan 
utbildning och strategiska-
/affärsnära roller 
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7 Utformandet av broschyrerna 

De resultat som har framkommit under arbetet med denna rapport har legat till grund för 

de två broschyrerna, vilka är en del av kandidatarbetet. Näringslivets efterfrågan på de 

mjuka kompetenserna blev således viktiga att förmedla i kompetens- och 

intressebroschyren. Genom att lyfta fram de delar av utbildningen som redan är inriktad 

mot mjuka kompetenser, samtidigt som en viss plats i broschyren lämnas för egen 

utformning, har användaren en möjlighet att utifrån önskad yrkesroll välja sitt egna 

upplägg på broschyren. Exempelvis om önskat arbetsområde är inom strategiska-

/affärsnära roller, bör således ingenjören fylla i kurser och övrig information som belyser 

dennes kompetenser inom mjuka områden. 

När det gäller inriktnings- och karriärsbroschyren så har det varit viktigt att förmedla den 

vidd av olika sorters arbetsområden en IT-ingenjör kan arbeta inom. För detta har 

IT&Telekomföretagens elva yrkesroller varit en bra grund. Samtidigt har det känts viktigt 

att förmedla att det inom utbildningen finns stora möjligheter till att påverka dess upplägg 

till att innefatta mer eller mindre tekniska delar.  

Båda broschyrerna har behövt utformas på ett sådant sätt att de innehåller all nödvändig 

information samtidigt som de på ett snabbt ögonkast ska kunna visa på det som är viktigt. 

Hos en presumtiv elev ska inriktnings- och karriärsbroschyren förhoppningsvis väcka en 

nyfikenhet att undersöka mer om utbildningen. För den färdiga IT-ingenjören ska 

kompetens- och intressebroschyren kännas som ett stöd och en bra diskussionsgrund vid 

ett möte med en eventuell arbetsgivare. Designen på broschyrerna är helt och hållet 

framtagen av mig och tanken är att broschyrerna ska vara informativa utan att se tråkiga 

ut. De ska samtidigt vara av ett smidigt format som är lätt att bära med sig. Framsidan av 

de bägge broschyrerna syns nedan och de bifogas i sin helhet som separata dokument till 

denna rapport. 

 

  

Figur 35. Inriktnings- 
och karriärsbroschyren 

Figur 36. Kompetens- 
och intressebroschyren 
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8 Diskussion och slutsatser 

Under arbetet med denna rapport har det tydligt framkommit att en förändring av KTH:s 

IT-utbildning måste ske. Enligt de resultat min modell visar så måste fokus gå från att 

enbart vara teknikinriktad till att ingenjören måste få ett mer holistiskt synsätt. Det 

upplägg utbildningen nu har, med mycket teknikfokus, är vad jag anser hur upplägget på 

en datorteknikutbildning bör vara.  

De personer som utformar KTH:S IT-utbildning måste alltså bredda ingenjörens tidigare 

”typiska ingenjörskonster” till att inkludera områden som exempelvis kundförståelse, 

kommunikation samt ekonomiska-, juridiska-  och kulturella aspekter. Samtidigt är det 

även viktigt att försöka forma om bilden som finns av IT för att kunna locka flera kvinnor 

till IT. För att citera Jolanda van Rooijen på IBM när hon läste de masterinriktningar som 

ICT-skolans studerande kan välja: ”Ur ett kvinnligt perspektiv är det nästan inget av 

namnen på dessa masterinriktningar som skulle locka mig”. Samtidigt menar hon att 

innehållet i vissa inriktningar säkert är något hon skulle intresseras av. Som förslag på mer 

tilltalande namn gav hon Samhälls-IT (infrastruktursmässigt) och Grön-IT. Enligt mig själv 

skulle IT för hållbar utveckling också kunna vara ett ”lockande” namn. 

Ett problem som dock kan påverka möjligheten att omforma IT-utbildningens upplägg är 

de krav, i form av såväl övergripande som lokala examensordningar, som finns. Detta 

innebär alltså att bara en viss del av kurserna får förändras av de som är 

utbildningsansvariga. Därför är det även viktigt att de som har ansvar för dessa 

examensordningar blir medvetna om de efterfrågningar som IT-utbildningen har på sig. 

En annan synpunkt som ofta kommit upp under mina diskussioner med personer ur 

näringslivet är att ett bättre samspel med näringslivet skulle kunna gynna både skolor och 

studenter. Ofta är examensarbetet studentens enda kontakt med näringslivet under hela 

utbildningen. Trotts detta väljer många att genomföra det på någon av skolans 

institutioner (jag själv är ett gott exempel). Under ett möte med Robert Rönngren, 

studierektor på ICT-skolan, nämnde han sina funderingar kring att ha ett företag ansvarigt 

för varje kurs som ges. Företagen skulle då ge en gästföreläsning och eventuellt ta fram ett 

arbetslivsanpassat case som studenterna får lösa. Denna idé anser jag vara ett utmärkt sätt 

att föra utbildningen närmare näringslivet och den är till gagn både för skolan och för de 

företagen som får en möjlighet att på ett tidigt stadium komma i kontakt med möjliga 

framtida anställda. 

En idé som dök upp under min intervju med Kenneth Sundin 11, VD Smebox AB, är att ta 

fram en kurs där ett samarbete mellan olika skolor sker för att lösa ett arbetslivsanpassat 

case. Som ett exempelvis kan en projektgrupp bestå av två IT-ingenjörer, två 

                                                                 
11

 Sundin, Kenneth (2010), VD, Smebox AB, Uppsala, 070-5785252, e-post: 
kenneth.sundin@smebox.com, intervju 2010-05-26 
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marknadsföringsekonomer och två programmerare från en yrkesförberedande skola. 

Samarbetet skulle ge studenterna en bättre förståelse för hur projektgrupper fungerar ute 

i näringslivet. KTH borde inte se ett sådant samarbete med andra skolor som att det 

hämmar den egna utvecklingen, utan snarare som ett sätt att driva utvecklingen framåt 

och höja skolans rykte i näringslivet. 

De resultat som min rapport visar och det jag har diskuterat i detta kapitel är enligt min 

uppfattning delar som de ansvariga för KTH:s IT-utbildning borde överväga att få in i 

utbildningens upplägg. Detta för att kunna leverera studenter som är eftertraktade i 

näringslivet och på så sätt framstå som en mer eftertraktad utbildning. Jag tror och hoppas 

att denna rapport kan vara med och påverka den utveckling inom IT-utbildningen som 

behövs för att möta näringslivets efterfrågan. 
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Bilaga 1 – Yrkesroller enligt IT&Telekomföretagen 

Innehållet i denna tabell är kopierat direkt ifrån www.valjit.se 

Affärsutvecklare 
En affärsutvecklare arbetar med att hitta nya eller bättre sätt att 
använda ett företags produkter och tjänster. Det kan handla om att 
hitta nya kunder eller erbjuda befintliga kunder bättre produkter eller 
tjänster. Det handl ar också om att hitta och utveckla nya marknader.  
 Arbetsuppgifter: I samråd med både produkt- och systemutvecklare 
samt företagsledning utveckla nya produkter eller tjänster samt 
uppsöka nya kunder och marknader.  

Exempel på yrken 
- Kundansvarig 
- Account Manager 
- Säl jare 
- Produktchef  
 

Användbarhetsexpert  
En användbarhetsexpert ansvarar för att produkter och system under 
utveckling anpassas till hur användare faktiskt beter sig. 
Kompetensen ligger i hur användare tänker och agerar när de 
använder tekniken, snarare än i tekniken som sådan. 
Arbetsuppgifter: Bedöma hur produkter och system uppfattas av 
användare och föreslå förändringar för att göra 
produkterna/systemen mer användarvänliga.  

Exempel på yrken 
- Användbarhetsdesigner 
- Interaktionsdesigner 
- Interaktionsarkitekt 
 

Entreprenör 
Entreprenören bygger företag ensam eller tillsammans med andra. 
Kan arbeta som självständig konsult eller ha anställda. En 
entreprenör behöver ha driv, vara orädd och en affärsidé.  
Arbetsuppgifter: Säl ja och förhandla fram avtal med kunder. Har man 
anställda och sitter som vd blir det också mycket personalfrågor som 
till exempel rekrytering, löneförhandlingar.  

Exempel på yrken 
- Ägare 
- Vd 
- Den roll du väljer att ta 
 

IT-arkitekt  
En IT-arkitekt utvecklar övergripande strategier för hur IT-system 
ska utvecklas och användas inom större organisationer. Rollen har 
stor spännvid, från den rena teknikutvecklingen till affärs - och 
organisationsutvecklingen.  
Arbetsuppgifter: Utarbeta planer och strategier för hur IT-system ska 
struktureras och byggas inom större organisationer.  

Exempel på yrken 
- Applikationsarkitekt 
- Enterprisearkitekt 
- Infrastrukturarkitekt 
- Lösningsarkitekt 
- Mjukvaruarkitekt 
- Systemanalytiker 
- Systemarkitekt 
- Systemdesigner 
- Verksamhetsarkitekt 
 

IT-konsult  
Konsulten arbetar med många olika arbetsuppgifter. Det som skiljer 
är arbetsformerna. Konsulten arbetar med andra uppdragsgivare än 
den egna arbetsgivaren eller som egenföretagare. En IT-konsult måste 
vara fl exibel och kunna jobba med olika sorters uppdrag i olika 
sorters organisationer.  
Arbetsuppgifter: Av många olika slag. Från enklare 
programmeringsarbeten till ansvar för hela eller del ar av projekt.  

Exempel på yrken 
- Säl jare 
- Affärskonsult 
- Verksamhetskonsult 
- Projektledare 
- Affärsutvecklare 
- Produkt-/systemutvecklare 
- Utbildare 
- Teknikspecialist 
- Systemadministratör 
- IT-arkitekt 
- Användbarhetsexpert 
- Service-/supportansvarig 
- Tekniskt säl jstöd 
 

IT-utbildare 
En IT-utbildare arbetar, som förstås av namnet, med att utbilda inom 
IT-teknik. Utbildning kan vara i kontorsprogramvara eller i 

Exempel på yrken 
- IT-instruktör 
- IT-lärare 
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utveckling, installation, drift och support av servrar och 
bakomliggande system. Det är vanligt att utbildaren är specialiserad  
på en viss programvara och undervisar inom just detta, ofta som 
anställd i ett utbildningsföretag.  
Arbetsuppgifter: Håller utbildningar i  en viss teknik eller 
programvara. Eleverna kan till exempel vara användare av 
officepaktet eller teknikspecialist som ska fördjupa sig i något 
programmeringsspråk. 

- IT-informatör 
- Teknikinformatör 
 

Produkt- eller systemutvecklare  
Produkt- eller systemutvecklarrollen ser olika ut beroende på vilken 
sorts produkt eller tjänst du utvecklar. Man brukar skilja på föl jande 
områden: Hårdvara: datorer,  mobiltelefoner, datakomponenter som 
ingår i annan utrustning. Mjuk - eller programvara: dataspelprogram, 
kontorsprogram, affärssystem, databaser, styrprogramvara för annan 
utrustning. Nätverksteknik: lokala datanätverk (lan), telenät, digital -
TV-nät. Som utvecklare har du flitig kontakt med kunder och 
användare. För den här rollen kräver inte bara stora teknikkunskaper 
utan också intresse för de människor som ska använda det du 
utvecklar. 
Arbetsuppgifter: Utvecklar funktioner i produkter eller system utifrån 
krav från beställare och användare.  

Exempel på yrken 
- Applikationsutvecklare 
- Databasdesigner 
- Databasutvecklare 
- Programutvecklare 
- Systemkonstruktör 
- Webbutvecklare 
- Integrationsutvecklare 
 

Projektledare 
Som projektledare leder och koordinerar du andra för att uppnå vissa 
bestämda mål. Ett projekt kan till exempel handla om att ta fram en 
ny produktversion eller införa ett nytt datasystem. Du ansvarar för 
tidplaner, bemanning och budget, att kunden får det den vill ha. Helt 
enkel t ansvarar du för att allt fungerar i projektet. Rollen kräver en 
god förmåga att leda och kommunicera med många olika typer av 
människor som tekniker, användare och chefer. Det krävs därför ofta 
några års erfarenhet av att jobba i projekt.  
Arbetsuppgifter: Planerar, bemannar och driver projekt. 

Exempel på yrken 
- Processledare 
- Processpecialist 
- Förändringsledare 
- Testledare 
- Teknisk projektledare 
- Transitionprojektledare 
- Affärsprojektledare 
- Programledare 
- Leveransprojektledare 
 

Service- och supportansvarig  
Den service- och supportansvarige ser till att tekniken fungerar hos 
användaren. Det kräver både kompetens om den teknik som används 
och förmåga att förstå användarens behov.  
Arbetsuppgifter: Fortlöpande hjälpa användare då problem uppstår. 
Probl emen kan handla om både att avhjälpa tekniska fel och att få 
användaren att förstå hur tekniken fungerar. 

Exempel på yrken 
- Tekniskt säl jstöd 
- Helpdeskmedarbetare 
- Servicetekniker 
 

Systemadministratör  
En systemadministratör ansvarar för att system som redan är igång 
fortlöpande anpassas till den verksamhet som de ska stödja. Det 
innebär bland annat att ansluta nya användare, infoga nya versioner 
av programvara i systemet samt göra mindre förändrings- och 
utvecklingsarbete.  
Arbetsuppgifter: Fortlöpande samla in krav från verksamheter och 
användare, utvärdera och föreslå ändringar i befintliga system så att 
systemen blir med användarvänliga. Skapa informationsstrukturer 
och interaktionsdesign, användarvänlig design, för system och 
produkter.  

Exempel på yrken 
- Systemansvarig 
- Systemchef 
- Systemförval tare 
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Teknikspecialist  
En teknikspecialist utvecklar och förfinar programvara,  maskinvara 
eller nätverk. Teknikspecialisten fördjupar sig i tekniken, ofta i team 
med andra tekniker, och har till skillnad från till exempel produkt- 
och systemutvecklaren en mer begränsad direktkontakt med 
beställare och användare. Teknikspecialisten kan också arbeta med 
forskning. 
Arbetsuppgifter: Utveckla funktioner i programvara, maskinvara eller 
nätverk.  

Exempel på yrken 
- Dataanalytiker 
- Databastekniker 
- Kravanalytiker 
- Metodanalytiker 
- Programmerare 
- Systemtekniker 
- Systemutredare 
- Nätverkstekniker 
- Drifttekniker 
- Produktspecialister 
- Systemspecialist 
- IT-säkerhetsspecialist 
 

 

 



Hur söker jag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolan för informations- och kommunikationsteknik 

08 - 790 40 00 
www.kth.se/ict 

 

 

IT? 
 

 

 

 

 

www.studera.nu 

Sök utbildning 

Hitta utbildning 

Sökord: KTH CINTE 

http://www.kth.se/ict


Vad vill du arbeta med? 

 Vill du leda människor? 

 Vill du bygga framtidens produkter och 

tjänster? 

 Vill du hjälpa företag att utveckla sina 

affärer? 

 Vill du jobba med många olika 

människor, företag och projekt? 

 Gillar du att lösa (tekniska) problem? 

 Gillar du att få system att fungera 

smart? 

 Vet du hur en bra webbplats ska se ut? 

 Vill du skapa system som utvecklar 

företag? 

 Vill du förverkliga din egen affärsidé? 

 Gillar du att lära andra? 

 

Informations- och kommunikationsteknik 

finns överallt i dagens samhälle och därför kan 

en IT-utbildning leda till tusentals olika sorters 

jobb. En civilingenjörsexamen inom IT på KTH 

öppnar dörren för många av dessa alternativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Yrkesroller och frågeställning är tagen från www.valji t.se) 

Mer eller mindre teknik? 

De två sista åren av civilingenjörsutbildningen 

inom IT styr du utbildningen mot ditt eget 

intresse genom att välja bland flertalet 

masterinriktningar. Vissa mer tekniska och 

vissa mer inriktade mot strategiska och sociala 

områden. 

 

 Beräknings- och systembiologi 

 Datalogi 

 Industrial Management  

 Informations- och kommunikationssäkerhet 

 Integrerade inbyggda system 

 Kommunikationssystem  

 Konstruktion och realisering av IT-produkter 
och system  

 Maskininlärning  

 Medicinsk bildbehandling  

 Medieteknik  

 Människa-datorinteraktion 

 Nätverkstjänster och system  

 Programvaruteknik för distribuerade system  

 Teknik och ledning för informationssystem  

 Trådlösa system  

Teknikspecialist 

IT-
utbildning 

Användbarhetsexpert 

IT-arkitekt 

Konsult 

Affärsutvecklare 

IT-utbildare Entreprenör 

Produkt-/systemutvecklare 

Service 

Projektledare 

Systemadministratör 



Övriga erfarenheter 

Yrkeslivserfarenhet 

 

 

 

 

Programmeringsspråk Basic       Avancerad 

__________________  1      2      3      4      5 

__________________  1      2      3      4      5 

__________________  1      2      3      4      5 

 

Språk   Basic        Avancerad 

__________________  1      2      3      4      5 

__________________  1      2      3      4      5 

 

Övrigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utexaminerad 

civilingenjör inom IT 

 

 

 

 

 

Kontaktinformation 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 



Utbildningsbeskrivning 

KTHs civilingenjörsutbildning inom IT är i hög 

grad formad efter näringslivets efterfrågan på de 

mjukare delarna, exempelvis projektledning, 

kundförståelse samt ekonomiska och juridiska 

aspekter. Utbildningen ger en grund i den senaste 

tekniken inom IT såväl som den analys- och 

ifrågasättningsförmåga en civilingenjörs-

utbildning bör ge. 

Utbildningen innefattar kurser som 

 Algoritmer och datastrukturer 

 Datorteknik 

 Digital design 

 IT-projekt 

 Logik för datavetenskap 

 Nätverk och kommunikation 

 Objektorienterad programmering 

 Operativsystem 

 Tillämpad programmering 

 

Inter nationell inriktning:_______________________ 

 

 

Masterinriktning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önskad utveckling på 

företaget 

Affärsutveckling 

Databasutveckling 

Försäljning 

Interaktionsdesign 

Kundrelationer  

Programutveckling 

Projektledning 

Spelutveckling 

Systemarkitektur 

Testning/verifiering 

Utbildare 

Webbutveckling 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Inriktningskurser 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

Industrial 

management 

Informations- och 

kommunikationssäkerhet 

Teknik för 

interaktiva system 

Beräknings- och 

systembiologi 

Integrerade 

inbyggda system 

Kommunikations-

system 

Trådlösa 

system 

Konstruktion och realisering 

av IT-produkter och system 

Programvaruteknik för 

distribuerade system 

Egen komponerad master 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 


