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Rapport av genomförd enkät till företag i Kronobergs och 

Kalmar län med anledning av konjunkturläget. 

 

1. Inledning 

Vid ett styrgruppsmöte i IEC den 15 november diskuterades IEC:s möjligheter att 

agera för IT-företagen när marknaden viker. Det paradoxala är att företagen, samtidigt som 

kundunderlag försvinner, har så mycket att göra att man inte hinner agera. Det beslutades 

därför att genomföra en enkätundersökning bland företagen angående behovet. Syftet var att 

få en bild av hur IEC i nuvarande konjunkturläge kan stötta företagen på bästa sätt samt 

förkorta planeringstiden för insatser som eventuellt kommer att sättas in om 

konjunktursvackan ser ut att bli långvarig.  

Uppdraget att utforma enkäten och genomföra undersökningen överlämnades till 

Medlemsrådets representant, Fredrik Alserin och Sven Westhoff, utvärderare av IEC. Vid ett 

lunchmöte den 20 november gjordes ett utkast till enkät och efter komplettering av 

styrgruppens övriga medlemmar mailades den webbaserade enkäten ut tisdagen den 27/11 

med sista svarsdag en vecka senare, tisdagen den 4/12.  

 

2. Enkäten 

Enkäten gjordes mycket kortfattad och fokuserade kompetensbehovet. I ett par 

inledande frågor fick företagen ge sin syn på att IEC genomför denna typ av aktiviteter och 

om det finns intresse för förmedling av kompetens mellan företag s.k. matchmaking. 

Anledningen är att man kan förvänta sig att vissa företag saknar kompetens och andra har 

överskott, om än tillfälligt. I så fall skulle matchmaking innebära en win-win -möjlighet.  

En fråga handlade om hur man ser på möjligheterna att tillgodose sitt behov av 

kompetens generellt och slutligen fick företagen prioritera sitt kompetensbehov i en matris. 

Frågan formulerades så att endast kompetenser som var aktuella skulle prioriteras. Skalan 

var från ”prioritet 1 (störst behov)” till ”prioritet 5 (minst behov)”. Det skulle alltså finnas 

ett behov även om det var lågprioriterat.  

Alternativ för beskrivning av kompetens gjordes utan anspråk på att vara heltäckande 

eller på att alternativen skulle vara uteslutande. Det innebär att resultatet endast kan ge en 

fingervisning om läget. Se även enkäten sist i rapporten. 
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3. Analys 

Underlaget för allt som sägs i detta avsnitt framgår i detalj av Bilaga 1.  

Basfakta: E-mail med länk till web-enkäten skickades till 98 företag. En påminnelse 

gjordes. 35 företag svarade (35 %) fördelade på 2 medarbetare, 27 chefer och 6 ”Annan”. De 

senare identifierade sig huvudsakligen som VD/ägare. Företagen fördelades på 23 från 

Kronoberg, 10 från Kalmar och 7 utanför Linnéregionen (Karlskrona, Växjö (!), Linköping, 

Hela Sverige, Mälardalen, Blekinge och Norden/ Europa). 

 

Aktiviteter 

Påstående 1 ”Det är bra att IEC tar initiativ till kartläggning av behov med 

anledning av rådande konjunktur.” 

Alla instämmer med påståendet och de allra flesta anger det starkaste alternativet. 

 

Påstående 2 ” Det finns behov av förmedling (matchmaking) av IT-kompetens mellan 

företag i regionen.” 

Nästan alla instämmer med påståendet och ca hälften väljer det starkaste alternativet.  

 

Kompetensbehov 

Påstående 3 ” Vi kan sannolikt täcka vårt kompetensbehov genom kompetenshöjning 

av befintlig personal.” 

De flesta instämmer, men det finns några som inte ser detta som möjligt. 

 

Påstående 4 ” Vi kan sannolikt täcka vårt kompetensbehov genom nyrekrytering.” 

De flesta instämmer, men det finns några som inte ser detta som möjligt. 

 

Påstående 5 ” Vi ser det som svårt att rekrytera personal med rätt kompetens.” 

Övervägande antal instämmer, men några väljer det svagare nej-alternativet.  

 

Kommentar: ”Det finns kompetens om man kan/vill använda sig av icke svenska resurser, eller resurser utan flera 

års erfarenhet som man kan själv "lära" upp. De är bra men pratar inte svenska vilket är ibland problematiskt med 

våra kunder.” 
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Prioritera ert kompetensbehov i nedanstående matris (hoppa över alternativ som inte 

är aktuella)  

Nedan redovisas svaren i diagramform.  

Diagram 1: Alternativet är besvarat, dvs. behov finns, samt prioritet.  

Beroende på svar genereras följande värden som summeras för respektive kompetensbehov. 

Prioritet 1 (störst behov): 5  

Prioritet 2: 4  

Prioritet 3: 3  

Prioritet 4: 2  

Prioritet 5 (minst behov): 1  

Inget svar: 0  
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Diagram 2: Antal respondenter som angett kompetensen som prioritet 1 eller 2. 

 

 
 

Några av kommentarerna: 

- Bra utbildade dataloger som uppfyller ca. fem av ovanstående kompetenser samtidig i olika kombinationer/ 

profiler. T.ex. som kan två programspråk bra, skriver program för server sida och för webb eller mobil, och som kan 

jobba med en av (nu eller i framtiden): projektledare, arkitekt, business analys/kravställare.  

- En kompetens som saknas i listan är testning/testare.  

- Gärna någon som pratar svenska inte för oss men kundens skull.  

- Lite softskills skulle också vara bra: jobbar strukturerat, jobbar rent?, kan ta ansvar, pratar med kunder, kapacitet 

att genomföra små projekt och får saker gjorda.  

- EDI och logistik  

- API Integration integrated to Business Intelligence, & Data Visualisation Language /Sentiment Analysis CRM 

Integration. 

- Behoven skiftar från projekt till projekt. Eftersom vi mestadels jobbar med integrationsprojekt så varierar 

teknikerna mycket ofta. 
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4. Slutsatser och rekommendationer  

Beträffande aktiviteter är det bra att IEC tar initiativ till denna typ av kartläggningar. 

Det finns också ett behov av matchmaking som det hade varit bra att kunna lösa inom ramen 

för IEC.  

Svaren på påståenden kring kompetensbehov är något motsägelsefulla. De flesta tror 

att behovet kan täckas såväl genom kompetensutveckling av befintlig personal som genom 

nyrekrytering. Samtidigt uttrycker man att man ser det som svårt att rekrytera personal med 

rätt kompetens. Det krävs förmodligen en djupare analys för att förstå innebörden av detta 

och kanske kan man inte svara generellt.  

Svaren på prioriterade kompetensbehov ger en bild av vad som pågår i IT-företagen. 

Denna kan användas, inte bara som underlag för bedömning av kompetensbehov, utan även 

för t ex val av intressanta föreläsningar vid IEC-seminarier/motsvarande. Det är dock viktigt 

att inte dra för stora slutsatser eftersom det inte är någon absolut sanning som redovisas. Det 

finns många felkällor t ex att svar från stora och små företag har samma vikt, att innebörden 

av de olika uppräknade kompetenserna inte har definierats närmare, vilket leder till 

tolkningsproblem, och att tillfälligheter spelar in. Man ska komma också ihåg att endast ca 

ett av tre företag har svarat på enkäten.  
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Syftet med denna enkät är att få en bild av hur IEC i nuvarande konjunkturläge kan stötta företagen på bästa sätt 

samt förkorta planeringstiden för insatser som ev. kommer att sättas in om konjunktursvackan ser ut att bli långvarig. 

Alla svar och kommentarer är värdefulla därför hoppas vi att Du vill sätta av några minuter av Din tid för att svara. 

Samtliga svar kommer att behandlas konfidentiellt. 

Läs mer om projekt IEC på http://lnu.se/IEC  

Vilken är Din roll i verksamheten? 

Medarbetare 

Chef 

Annan, vilken? 

  Kommentar 

 
Var finns ni?  

Kronoberg 

Kalmar 

Utanför Linnéregionen (Var?) 

  Kommentar 

 
Aktiviteter 

  
Ja, 

absolut 

Ja, i någon 

mån 

Nej, knappast 

inte 

Nej, absolut 

inte 

Frågan är inte 

relevant 

Det är bra att IEC tar initiativ till kartläggning av behov med 

anledning av rådande konjunktur.      

Det finns behov av förmedling (matchmaking) av IT-kompetens 

mellan företag i regionen.      

Kommentar 

 
Kompetensbehov 

  
Ja, 

absolut 

Ja, i någon 

mån 

Nej, knappast 

inte 

Nej, absolut 

inte 

Frågna är inte 

relevant 

Vi kan sannolikt täcka vårt kompetensbehov genom 

kompetenshöjning av befintlig personal.      

Vi kan sannolikt täcka vårt kompetensbehov genom 

nyrekrytering.      

Vi ser det som svårt att rekrytera personal med rätt kompetens 
     

Kommentar 

 

http://lnu.se/IEC
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Prioritera ert kompetensbehov i nedanstående matris (hoppa över alternativ som inte är aktuella) 

  
Prio 1  

(störst behov) 
Prio 2 Prio 3 Prio 4 

Prio 5  

(minst behov) 

Webb 
     

Java 
     

.NET 
     

PHP 
     

Interaktionsdesign 
     

UI -design 
     

Servertekniker 
     

DBA, Microsoft 
     

DBA, Oracle 
     

Nätverk 
     

IT-support/Helpdesk 
     

Projektledning 
     

Förvaltningsledning 
     

Business analyst/ kravställare 
     

Förändringsledare 
     

Teknisk skribent 
     

Processutvecklare 
     

Virtualiseringsexpert 
     

Business Intelligence 
     

It-arkitekt 
     

Mobilitet webb 
     

Android 
     

iOs (iPhone och iPad) 
     

Windows Mobil 
     

Användbarhetsexpert 
     

Verksamhetsutveckling kopplat till IT-stöd 
     

Annat, vad? 
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Kommentar 

 
Övriga kommentarer 

 
 

 

 

 


