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Sammanfattning 

Dagens nyexaminerade studenter i systemvetenskap har ett stort antal arbetsgivare att söka sig 

till på den Svenska marknaden. Uppsatsen syftar till att beskriva vad arbetsgivare förväntar 

sig av nyexaminerade systemvetare som de anställer och vad dessa studenter förväntar sig av 

utbildningen systemvetenskap vid Uppsala Universitet. Uppsatsen undersöker företags 

traineeprogram som många systemvetare söker sig till efter utbildningen och ställer frågan 

varför företagen ser det nödvändigt med traineeprogram för nyexaminerade systemvetare. 

Undersökningen har genomförts med kvalitativa intervjuer hos arbetsgivare som anställt 

nyexaminerade systemvetare och en kvantitativ enkätundersökning på studenter för 

systemvetenskap vid Uppsala Universitet. Studien visar att det finns en diskrepans i vad en 

systemvetare förväntas kunna av en arbetsgivare och vad en systemvetare faktiskt lär sig 

under utbildningen. Det är därför företagen idag anser att det är nödvändigt att investera i 

traineeprogram för nyexaminerade systemvetare i Sverige. 
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Abstract 
 
 
Today's graduated students in information science have a large number of potential employers 

on the Swedish market. This essay aims to describe what future employers expect of 

information science graduates knowledge and what these students expects from their 

education in information science at Uppsala University. The essay examines the corporate 

trainee program for systems engineering and asks the question why companies see it 

necessary with trainee programmes for newly graduated information science students. The 

survey was conducted with qualitative interviews with employers who have hired information 

science graduates and a quantitative survey on students of information science at Uppsala 

University. The study shows that there is a discrepancy in what a potential employer expects 

of an information science graduate knowledge and what an information science student 

actually learns during the studies. That's why companies see it is necessary to invest in trainee 

programmes for information science graduates in Sweden today. 
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Begreppslista 
 

Systemvetare - En person som studerar eller har studerat det Systemvetenskapliga 

programmet på ett Universitet. 
 

Mjukvaruutveckling - Programmering inom olika områden som till exempel 

webbprogrammering, back-end och front-end programmering. 
 

Mjukvaruutvecklare - Person som arbetar med mjukvaruutveckling. 
 

Diskrepans - Synonym för olikhet, brist på överenskommelse. 
 

Traineetjänst – En anställning på ett företag där tjänsten innehåller ett program som varierar i 

tid och områden från företag till företag. Ses ofta som ett utvecklingsprogram. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



	   v	  

1 Inledning	  ..........................................................................................................................................	  1	  
1.1 Bakgrund	  ................................................................................................................................................	  1	  
1.2 Problembeskrivning	  .............................................................................................................................	  2	  
1.3 Syfte och forskningsfrågor	  ..................................................................................................................	  3	  
1.4 Avgränsningar	  .......................................................................................................................................	  4	  
1.5 Kunskapsintressenter	  ...........................................................................................................................	  5	  
1.6 Kunskapsbidrag	  ....................................................................................................................................	  6	  

2 Metod och Tillvägagångssätt	  .......................................................................................................	  7	  
2.1 Metod	  .......................................................................................................................................................	  7	  
2.2 Tillvägagångssätt	  ...................................................................................................................................	  9	  
2.3 Dataanalys	  ...........................................................................................................................................	  10	  
2.4 Litteraturgenomgång	  ........................................................................................................................	  11	  

2.4.1 Sök-strategi	  .....................................................................................................................................................	  11	  
2.4.2 Sökord	  ..............................................................................................................................................................	  11	  
2.4.3 Databaser	  .........................................................................................................................................................	  11	  
2.4.4 Urvalskriterier	  ................................................................................................................................................	  12	  
2.5 Forskningsparadigm	  ........................................................................................................................................	  12	  

3 Teori	  ................................................................................................................................................	  13	  
3.1 Nyexaminerade studenter och utvecklingsprogram för nyanställda	  ......................................	  13	  
3.2 Geografisk betydelse	  .........................................................................................................................	  14	  
3.3 IT-kompetenser på marknaden och nyexaminerade studenter.	  ..............................................	  15	  
3.4 Systemvetenskaplig utbildning i Sverige	  ......................................................................................	  15	  

4 Empiri	  .............................................................................................................................................	  17	  
4.1 Resultaten av enkäten	  .......................................................................................................................	  17	  
4.2 Presentationer av respondenter	  ......................................................................................................	  22	  

4.2.1 Respondent Alfa som arbetar på AlfaX	  ................................................................................................	  22	  
4.2.2 Respondent Olle som arbetar på KnowIT	  ............................................................................................	  25	  
4.2.3 Respondent Emil som arbetar på Exor	  ..................................................................................................	  27	  

5 Analys	  .............................................................................................................................................	  29	  
5.1 Analys av Teori	  ...................................................................................................................................	  29	  
5.2 Analys av empiri	  .................................................................................................................................	  30	  
5.3 Analys av teori och empiri	  ...............................................................................................................	  32	  

6 Resultat och Slutsats	  ...................................................................................................................	  35	  
6.1 Vad förväntar sig arbetsgivare av nyexaminerade systemvetare	  ............................................	  35	  
6.2 Vad förväntar sig systemvetare av utbildningen systemvetenskap	  ........................................	  36	  
6.3 Kompenserar traineeprogram för att arbetsgivare tycker att det saknas kompetens hos 
nyexaminerade systemvetare	  .................................................................................................................	  37	  

7 Diskussion	  ......................................................................................................................................	  38	  
7.1 Reflektion	  .............................................................................................................................................	  38	  
7.2 Förslag till vidare forskning	  ............................................................................................................	  40	  

8 Referenslista	  ..................................................................................................................................	  41	  
8.1 Artiklar	  .................................................................................................................................................	  41	  
8.2 Hemsidor	  ..............................................................................................................................................	  41	  
8.3 Litteratur	  .............................................................................................................................................	  42	  
8.4 Uppsatser	  .............................................................................................................................................	  42	  

9 Bilagor	  ..............................................................................................................................................	  A	  
9.1 Intervju Alfa 2014-04-22	  .....................................................................................................................	  A	  
9.2 Intervju Olle 28-04-2014	  ......................................................................................................................	  F	  
9.3 Intervju Emil 2014-05-06	  .....................................................................................................................	  I	  



	   vi	  

9.4 Tilläggsfrågor med svar från Alfa	  ....................................................................................................	  Q	  
9.5 Tilläggsfrågorna med svar från Olle	  ................................................................................................	  R	  
9.6 Enkätundersökning	  ..............................................................................................................................	  R	  



	   1	  

1 Inledning 

 

Inledningen beskriver uppsatsens bakgrund, syfte, intressenter och avgränsningar som 

kommer ligga till grund för problem som uppsatsen baseras på. 
 

1.1 Bakgrund 
 

Att påbörja utbildningen systemvetenskap är något som många tidningar rekommenderar till 

kommande studenter. Ett exempel är U.S News (2014) som visar att 3 av de 10 bästa yrkena 

år 2014 finns inom IT. Dessa tre yrken är systemutvecklare, webbutvecklare och 

systemanalytiker och är alla områden som behandlas inom utbildningen systemvetenskap. 

Utbildningen erbjuder ett brett kursutbud som innefattar områden som systemutveckling, IT-

säkerhet, logik och mycket annat (Uppsala Universitet, 2014). Dess breda utbildning öppnar 

många dörrar när studenterna ska söka arbete, vilket gör att varje person kan hitta det arbete 

som passar en själv. Detta gör att studenter som går utbildningen kan söka ett första arbete 

som t.ex. en krav-specialist eller databasdesigner för ett IT-system. Detta är en möjlighet som 

finns inom utbildningen men områdena i sig kräver ofta arbetserfarenhet inom området. Så 

vad är egentligen arbetsgivarnas uppfattning av en potentiellt anställd jämfört med 

kompetensen som finns hos nyexaminerade systemvetare. Finns det en diskrepans mellan 

deras uppfattning och i sådana fall, hur påverkar det nyexaminerade systemvetare när de söker 

arbete? 

 

Som ovan sagt får en systemvetare en bred utbildning där man utbildar sig inom allt ifrån 

mjukvaruutveckling till utveckling i hur företag kan använda IT för att förenkla 

affärsprocesser. 
 

“Även om en systemvetare intresserar sig för IT så är människors användning av IT i olika verksamheter i fokus. 

IT-evolutionen har spritt sig till alla branscher, exempelvis till media, marknadsföring, handel, bank och finans, 

spel, försäkring och offentlig service. Nu finns ett ökat intresse inom nya områden där IT spelar en allt större 

roll, till exempel inom miljö, turism, hållbar utveckling och transportsektorn”(Uppsala Universitet, 2014). 
 

En systemvetare är med andra ord delaktig inom många områden och inte alltid 

mjukvaruutveckling. Det är dock möjligt att arbeta med mjukvaruutveckling. 
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Mjukvaruutvecklare kan både utveckla konstruktion och design eller vara en programmerare 

som skriver koden till program eller applikationer (Learning4sharing, 2009). Uppsatsen 

kommer fokusera på mjukvaruutveckling eftersom det är yrket som främst erbjuds till 

systemvetare ute på arbetsmarknaden.  
 

Många av företagen som anställer systemvetare erbjuder traineeprogram. Dessa 

traineeprogram är oftast mellan sex månader upp till två år. Beroende på vilket företag man 

söker till har traineeprogrammen olika namn och innehåller arbetsuppgifter som företaget i 

fråga arbetar främst inom. Programmen är både utformade för att locka till sig nyexaminerade 

studenter, möjligtvis ge bredare mjukvaruutvecklingskunskaper och för att på ett smidigt sätt 

komma in i företagets system att arbeta. Det som skiljer ett traineeprogram från att börja 

arbeta direkt hos ett företag är att varje trainee får en mentor som de alltid kan vända sig till 

ifall de har frågor angående deras arbetsuppgifter. En viss del av arbetsveckan kan även bestå 

av utbildning inom t.ex. programmeringsspråk som kan ge ett certifikat. Det finns även 

mentorssamtal där en personlig utvecklingsplan utformas och framtida arbetsuppgifter som 

personen ifråga vill arbeta med diskuteras.  
 

 

1.2 Problembeskrivning 
 

Många nyexaminerade systemvetare från utbildningen utvecklar stora kunskaper inom 

mjukvaruutveckling. Detta gör att många utvecklar ett större intresse för området och 

snabbare kan lära sig nya programmeringsspråk. Det finns däremot studenter som börjar 

utbildningen på grund av de många andra kurser som tillhandahålls under utbildningen och 

många som inte vet vad utbildningen leder till när de börjar sina studier (Wessman, 2013). 

Problemet som uppkommer är att arbetsgivare oftast letar efter mjukvaruutvecklare hos 

personer som studerat systemvetenskap (Wessman, 2013). Denna antydan är varför 

undersökningen genomförs. Den bästa utbildningen för att komma ut som en utvecklare ligger 

möjligtvis i att läsa till datavetare eller studera civilingenjör inom IT. Detta för att de 

utbildningarna tillhandahåller fler kurser inom programmering och matematik (Uppsala 

Universitet, 2014).  
 

Som nämnt innan i bakgrunden så erbjuder många konsultföretag inom IT traineeprogram för 

nyexaminerade systemvetare. Problematiken i detta är att en utbildning bör ge tillräcklig 
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kunskap för att klara av ett arbete inom området (Rosenberg, Heimler & Morote, 2012). Är 

mjukvaruutveckling en systemvetares faktiska huvudområde eller har dessa traineeprogram 

utvecklats på grund av att arbetsgivare inte tror på en nyexaminerad systemvetares kompetens 

inom mjukvaruutveckling och därför behöver kompenseras? 

 

Då mjukvaruutvecklare efterfrågas på marknaden idag så vill företag ofta veta om 

arbetssökande systemvetare har utvecklat någonting utöver det som har lärts ut under kurserna 

i programmet. Några har utvecklat applikationer, webbsidor etc. Däremot har många istället 

fokuserat på att klara programmet eller arbetat vid sidan av utbildningen och har inte funnit 

tid till detta. I tidningsartikeln CSJobb Computer Sweden (Ryde, 2009) beskrivs det att många 

systemvetare inte har tillämpat sina kunskaper praktiskt vid sidan av utbildningen. Detta kan 

leda till att studenten inte har någonting utöver studierna som de kan berätta om under en 

intervju med ett företag. Vilket skapar ett problem då praktiskt utövande av kunskap ses som 

meriterande av arbetsgivarna (Ryde, 2013). 

	  
 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
 

Uppsatsen syftar till att ge systemvetare kunskap om vad som förväntas av dem när de 

kommer ut i arbetslivet. Samt att undersöka förväntningar som systemvetare har på 

utbildningen. Dessutom att möta problematiken kring traineeprogram, där utbildningen 

möjligtvis inte går jämna steg med vad arbetsgivare förväntar sig av en nyexaminerad 

systemvetare och att traineeprogram kan kompensera detta.  

  

För att bemöta ovanstående problematik har tre forskningsfrågor utvecklats. 

Forskningsfrågorna som kommer att behandlas är: 

 

1. Vad förväntar sig arbetsgivare av en nyexaminerad systemvetare? 

2. Vad förväntar sig systemvetare av utbildningen systemvetenskap? 

3. Kompenserar traineeprogram för att arbetsgivare tycker att det saknas kompetens hos 

nyexaminerade systemvetare? 

 

Dessa tre frågor har utvecklats på grund av att de är kopplade till varandra. Den första frågan 

är grundstenen och fråga två och tre är kopplade till den. Den första frågan fokuserar på vilka 
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färdigheter en arbetsgivare vill att en nyexaminerad systemvetare ska besitta. Den andra 

frågan ger kunskap om vad en systemvetare vid Uppsala Universitet förväntar sig av 

utbildningen systemvetenskap. De två första frågorna tillsammans utreder förhållandet hur 

systemvetare vid Uppsala Universitet förhåller sig till arbetsgivares förväntningar på dem. 

Den sista frågan ger kunskap om ett företag utvecklar ett traineeprogram för att 

nyexaminerade systemvetare inte besitter färdigheterna som arbetsgivaren förväntar sig eller 

om de utvecklar de i annat syfte. 

 

Förhoppningarna är att nyexaminerade studenter inom systemvetenskap ska kunna använda 

denna undersökning som understöd för att kunna utveckla kunskap som förväntas av företag 

idag. Framförallt att kunna visa för sig själv att de besitter kompetensen som finns på 

marknaden. Denna kunskap vill vi kunna bidra med till studenter för vi anser att det finns en 

diskrepans mellan arbetsgivares förväntningar på systemvetare och vad en systemvetare lär 

sig på utbildningen. 
 

1.4 Avgränsningar 
 

Uppsatsen har avgränsats för att leda till mer specifika forskningsfrågor. Avgränsningar för 

uppsatsen är att studenter som studerar systemvetenskap på Uppsala Universitet kommer att 

användas som målgrupp. Det som uppsatsen ska förmedla är hur systemvetare från Uppsala 

universitet ser på utbildningen och uppfattas av arbetsgivare på arbetsmarknaden. I stycket 

Teori (3.2) redovisas skillnader i den systemvetenskapliga utbildningen mellan olika 

universitet. Anledningen till denna avgränsning är för att visa en medvetenhet om 

skillnaderna i utbildningen bland olika universitet i Sverige och att systemvetare från Uppsala 

Universitet inte representerar alla systemvetare i Sverige. Denna avgränsning gör att 

systemvetare från Uppsala Universitet kommer att bli representativa för vår uppsats och 

därför ger bilden av att de representerar alla systemvetare i Sverige. Detta är inte det som 

uppsatsen skall förmedla eftersom utbildningen självklart har en geografisk betydelse, även 

inom Sverige. 
 

Intervjuer hos företag kommer bara genomföras på konsultföretag inom IT. Denna 

avgränsning har gjorts för att konsultföretagen är de som i första hand erbjuder mycket 

arbeten för nyexaminerade systemvetare genom både traineeprogram och andra tjänster. Vi 

har valt tre olika konsultföretag. Dessa tre skiljer sig för att vi ska få en bra bild av hur olika 
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företag ser på systemvetare från Uppsala universitet. Avgränsningen med tre olika företag har 

vi gjort på grund av tidsramen vi har till arbetet och för att dessa tre företag gav en bra bild av 

hur olika företag ser på systemvetare från Uppsala universitet. 
 

1.5 Kunskapsintressenter 
 

Uppsatsen kommer bidra med en förståelsekunskap som ger studenter en uppfattning om dess 

förutsättningar för hur de kan gynnas av att mjukvaruutveckla någonting vid sidan om 

studierna som de kan visa upp på en intervju. Kunskapen som forskningen bidrar med kan i 

vissa fall leda till ökad medvetenhet på vad som väntas i arbetslivet av studenterna. Vad 

undersökningen kommer att skapa är en kunskap om vilka områden studenter bör tänka på vid 

mjukvaruutveckling vid sidan av studierna som kan ge en eventuell konkurrensfördel, genom 

att utveckla någonting som företag efterfrågar.  
 

Uppsatsen kan även ge en tydlig bild av huruvida en systemvetenskaplig utbildning genererar 

den kunskap som efterfrågas i arbetslivet. Möjligtvis visa på en diskrepans mellan utbildning 

och arbete eller att utbildningen ligger i fas med vad som efterfrågas. Detta leder till att 

kunskapsintressenter även kan vara Uppsala Universitet och företag som anställer 

systemvetare.  
 

Arbetsgivare gynnas när studenter kommer mer förberedda då de vet mer om vad som 

förväntas av dem. De skulle även gynna företag om de kunde korta ner sina traineeprogram. 

Företagen lägger ner mycket pengar på dessa och om studenter skulle ta examen och vara 

tillräckligt utbildad för att klara av ett arbete så skulle dessa kunna kortas ner. 

 

It-företag och Uppsala Universitet skulle bli stora kunskapsintressenter om de samarbetade 

mer, då Uppsala Universitet skulle kunna utbilda studenter mer efter vad arbetsgivarna söker. 

För att universitetet skulle kunna forma kurser efter hur företagen arbetar. Detta är något 

långsökt men skulle kunna gynna både universitet och företag och är en möjlighet eftersom 

företagen arbetar inom de områden som den systemvetenskapliga utbildningen lär ut. Uppsala 

Universitet gynnas även de av detta då de utbildar studenter i vad som efterfrågas på 

arbetsmarknaden och blir då ett mer eftertraktat universitet. 
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1.6 Kunskapsbidrag 
 

Uppsatsen ger en tydlig bild av hur en systemvetare inom Uppsala Universitet ser på 

mjukvaruutveckling inom utbildningen och vad detta leder till. Dessutom visa på vilka 

färdigheter en arbetsgivare idag efterfrågar när studenter har avslutat sina studier som 

systemvetare. Förhoppningarna är att detta ska leda till en större medvetenhet hos studenter 

som satsar mer av sin fritid på utveckling av egna applikationer eller engagemang i andra 

aktiviteter. 
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2 Metod och Tillvägagångssätt 

 

I detta kapitel får läsaren en inblick i de metoder som har applicerats för att komma fram till 

en slutsats. Läsaren kommer även se hur dessa metoder använts och hur de genomförts. 
 

2.1 Metod 
 

Datainsamlingsmetoder som har använts i denna är uppsats är kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Forskningen har bedrivits inom två områden, studenter och företag. Nedan ges 

förklaringarna på hur dessa områden var relaterade till forskningen och 

datainsamlingsmetoderna som har använts till områdena. 

 

Studenter 

 

Studenter inom den systemvetenskapliga utbildningen vid Uppsala Universitet har används 

som målgrupp. Det genomfördes en enkätundersökning med frågor på hur studenterna kände 

inför mjukvaruutveckling, arbete och tiden utanför studierna. Den var indelad i tidsintervall 

för att ta reda på hur de kände både innan, under och efter de började. Med resultat från 

enkätundersökningen kunde slutsatser utvinnas på hur studenter ser på utbildningen och 

mjukvaruutveckling. 

 

Genom att använda enkäter för att samla data kring hur studenter resonerar om deras egna 

upplevelser och förväntningar kring mjukvaruutveckling på den systemvetenskapliga 

utbildningen så har forskningen använt kvantitativa metoder. Från urvalsgruppen 

Systemvetare från Uppsala Universitet gjordes en avgränsning till ett non-probability 

sampling frame (icke-sannolik urvals-ram) för systemvetare som studerar vid Uppsala 

universitet, höstterminen 2010 till höstterminen 2014. Anledningen till att det är ett non-

probability sampling frame är för att det endast är systemvetare från Uppsala Universitet som 

studerar just nu som har haft möjlighet att svara på enkäten. Non-probability sampling ger 

som bäst en svag grund för generalisering till vad hela befolkningen tycker (Oates 2006, s 



	   8	  

96). Ett sampling frame är en del av den grupp som kan vara relevant för den valda 

forskningsfrågan, utifrån detta görs ett urval (Oates 2006, s.95). 

 

I denna undersökning var då urvalsgruppen systemvetare från Uppsala universitet och 

urvalsramen var höstterminen 2010 till höstterminen 2014. Anledningen till att denna urvals-

ram valdes var för att de fortfarande studerar och har där med den bästa nuvarande kunskapen 

om vad programmet lär ut. Tekniken som valdes för att få ett non-probability sampling frame 

var Self-selection sampling där vi nådde ut mot urvalsgruppen med en enkät och de som ville 

fick svara på den (Oates 2006, s.98). 

 

Urvalsmängden från urvalsgruppen valde vi att inte sätta något tak på. Anledningen till detta 

är för att desto fler svar enkäten genererar desto större trovärdighet får den data som samlats 

in. När det inte gäller en så stor undersökning så var målet att få fler än 30 svar från 

målgruppen för att det skulle ge oss pålitliga slutsatser (Oates 2006, s. 100). Då vi fick in 78 

svar anser vi i enighet med Oates (2006) att vår insamlade data är tillräcklig för att vara 

trovärdig. 

 

Företag 

 

De företag vi har valt att fokusera på är IT-konsultföretag då det är dessa som framförallt 

anställer systemvetare till traineeprogram. Dessa företag intervjuades med semistrukturerade 

intervjuer med fokus på vad de förväntar sig av en nyexaminerad systemvetare. 

 

För att samla in information om vad företag efterfrågar så har kvalitativa intervjuer med olika 

företag genomförts. Urvalsgruppen var avgränsad till företag som har anställt systemvetare. 

Personerna som intervjuades arbetade antingen på personalavdelningen inom företaget eller 

arbetar som utvecklare på företaget och har en systemvetenskaplig utbildning. Valet av att 

intervjua personer som arbetar med HR inom företaget var för att det är HR som anställer 

personer till företagen. Vi valde att intervjua anställda mjukvaruutvecklare som har en 

systemvetenskaplig utbildning för att få en bild på skillnaderna i utbildning och arbetsliv och 

vad de hade för förväntningar på sig när de började arbeta. 

 

Detta är en kvalitativ insamlingsmetod som har använts och som skiljer sig från enkäter 

genom att följdfrågor har kunnat ställas direkt och frågorna har omformulerats efter svaren 
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som vi fick. Med intervjuerna har vi fått en bra bild av vad företagen efterfrågar. Om 

informationen från företag skulle samlas genom enkäter så hade det inte genererat lika 

djupgående svar som intervjuerna har gjort. 
 

2.2 Tillvägagångssätt 
 

Det första som genomfördes var en enkätundersökning som gav oss kunskap om hur personer 

inom den systemvetenskapliga utbildningen uppfattar utbildningen. Enkätfrågorna var 

formulerade i enighet med Oates (2006). Frågorna var formulerade med 20 ord per fråga eller 

mindre (Oates 2006, s. 221). De var relevanta, specifika och hade en betydelse för vår 

undersökning (Oates 2006, s.221-222). Exempel på frågor som ställdes var vilka kompetenser 

de personligen har utvecklat mest under utbildningen, varför de sökte utbildningen och vilka 

yrken de söker sig till efter utbildningen. Fokus kommer ligga på mjukvaruutveckling under 

programmet och hur intresset kring området har utvecklats. 

 

Enkätundersökningen var utformad med stängda frågor, vilket betyder att det fanns ett antal 

bestämda svar som målgruppen fick välja mellan (Oates 2006, s 222-223). Detta valdes för att 

underlätta dataanalysen. Varför vi har valt att använda oss av både kvalitativ och kvantitativ 

datainsamlingsmetod är för att vi själva studerar det systemvetenskapliga programmet. Som 

systemvetare är det enklare för oss att kunna ställa de fördefinierade frågorna som generar 

kunskap om de frågor vi anser vara relevanta för en systemvetare. 

 

Intervjuerna var semistrukturerade för att intervjuerna skulle flyta på så bra som möjligt. 

Dessutom för att detta gjorde det möjligt att kunna anpassa frågorna efter hur intervjun gick. 

Semistrukturerade intervjuer är annorlunda på det sättet att det är mer ett samtal där frågorna 

inte behöver komma i den ordning som var bestämt från början. Frågor kan läggas till, frågor 

kan tas bort och frågorna kan modifieras beroende på tidigare svar från intervjun (Oates 2006, 

s. 188). 

 

Vid valet av företag som skulle intervjuas valdes tre företag som alla har anställt systemvetare 

tidigare. Att dessa tre valdes är på grund av att vi anser att de kompletterar varandra. De 

skiljer sig i storlek och de erbjuder olika tjänster och vidareutbildning inom arbetet för att de 

anställda ska ha så en bra utvecklingsmöjlighet. 



	   10	  

 

• AlfaX är ett av de största konsultföretagen inom IT i Sverige och erbjuder mycket 

arbeten till systemvetare genom dess graduateprogram som liknar ett traineeprogram. 

Hos AlfaX intervjuades en person som arbetar inom HR och rekrytering för deras 

graduateprogram. 

• KnowIT är ett aningen mindre företag som även de erbjuder mycket arbeten genom 

traineeprogram till bland annat systemvetare. Hos KnowIT intervjuades en person 

med en systemvetenskaplig utbildning som bakgrund och har gått deras 

traineeprogram. Efter traineeprogrammet fortsatte personen som anställd på företaget 

och har nu arbetat där i 8 månader. 

• Exor är ett mindre företag som inte erbjuder ett traineeprogram. Vilket ger en större 

bredd till uppsatsen. Personen vi intervjuade på Exor har en systemvetenskaplig 

utbildning som bakgrund och arbetar nu som programmerare och projektledare. 
 

2.3 Dataanalys 
 

Eftersom att vi valde att använda oss av intervjuer och en enkätundersökning som 

datainsamlingsmetod har vi gjort en kvantitativ dataanalys för att analysera enkäten och en 

kvalitativ dataanalys för att analysera intervjuerna. Kvantitativ dataanalys görs för att kunna 

se samband och mönster i svaren som har samlats in. Vi använde oss av metoder som Oates 

(2006) nämner för att analysera data med grafer och tabeller för att få en visuell bild (Oates 

2006, s 249-250). Kvantitativ dataanalys skiljer sig en hel del ifrån kvalitativ dataanalys då 

det på samma sätt inte går att matematiskt särskilja vad folk tycker (Oates 2006, s 267). Här 

läggs det istället mer press på forskaren och hur denne har valt att tolka svaren och vilka 

nyckelord och svar respondenterna vid intervjuerna har gett (Oates 2006, s 267). 
 

Enkätundersökningen kommer att ge uppsatsen en klar bild av hur studenter tycker och tänker 

kring utbildningen. Detta är viktigt eftersom studenter möjligtvis inte tänker så mycket på 

varför de valde utbildningen eller hur de såg på mjukvaruutveckling innan de började på 

programmet. Enkätundersökningen utgjorde grunden för hur formulering av intervjufrågor 

som hölls hos företagen skulle vara uppbyggda och formulerade. 
 

I forskningen har transkribering av intervjuerna genomförts och sedan analyserats utifrån 

uppfattningen vi fick från intervjuerna på plats och från transkriberingen.    
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2.4 Litteraturgenomgång 
 

I Litteraturgenomgången får läsaren en inblick i vilka sökord, vilken strategi, vilket 

forskningsparadigm forskningen bedrivits i och de databaser vi har använt oss av för att 

genomföra forskningen. 
 

2.4.1 Sök-strategi 
 

Strategin som har använts för att hämta relevanta artiklar ges i matrisen nedan. Vi började 

med att välja ett av orden i vänstra kolumnen som leder in oss på vårt ämne om 

nyexaminerade studenter. I mittenkolumnen har vi valt nyckelord som vi använder för att 

komma in på förväntningar. Den högra kolumnen använder vi för komma in på området IT.  
 

2.4.2 Sökord 

 

Education Expectations* Development* 

Graduates Employees* Programming* 

Recent graduates Hiring* IT* 

 

2.4.3 Databaser 

 

• Emerald Insight 
 

Den databasen som använts främst är Emerald Insight. Detta för att den innehåller mycket 

information om förhållandet utbildning-arbete sinsemellan. 
 

• Google Scholar 

• Scopus 

• Diva 
 

Andra databaser som använts är Google Scholar som främst använts för att skriva in meningar 

istället för ord. Sedan har databasen Scopus använts på grund av storleken som ökar 
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möjligheterna att hitta mycket artiklar. Diva har använts för att hitta tidigare uppsatser kring 

ämnet. 
 

2.4.4 Urvalskriterier 

 

• Urval som gjorts i uppsatsen är grundade på hur nyligen publicerade artiklarna är. Så 

därför har vi valt att inte använda artiklar som är publicerade innan 2005. 

2.5 Forskningsparadigm 

 

Vi har använt forskningsparadigmet interpretivism (Hermeneutik). Då vi använder det 

interpretivistiska paradigmet kommer vi subjektivt identifiera vad en arbetsgivare förväntar 

sig av en nyexaminerad systemvetare, hur systemvetare ser på utbildningen systemvetenskap 

och hur varför traineeprogram utvecklas. Vi hade från början inte en objektiv syn på frågan då 

vi anser att det ligger ett problem i att en arbetsgivare förväntar sig vissa kunskaper av en 

nyexaminerad systemvetare, som kanske inte finns där direkt när man avslutat sina studier. 

Detta eftersom en systemvetare utbildar sig inom mycket annat än bara mjukvaruutveckling. 

 

Eftersom vi forskar i verkliga kontexter kommer våra forskningsfrågor besvaras på ett sådant 

sätt att de kan användas som understöd eller en vägledning för vad som förväntas av dig som 

nyexaminerad systemvetare ute hos arbetsgivare. Förhoppningen är att vårt val av en 

enkätundersökning och intervjuer kommer ge tillräcklig data på vad som förväntas av en 

nyexaminerad student. För att komma fram till en interpretivistisk slutsats om vad en 

arbetsgivare förväntar sig av en nyexaminerad systemvetare. 
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3 Teori 

 

I teorin kommer läsaren att få en inblick i tidigare forskning inom området. Teoridelen består 

av tidigare forskning inom olika områden som berör denna uppsats undersökning. Efter varje 

underkategori kommer en sammanfattning av delen som fokuserar på hur tidigare forskning 

om området kan kopplas till denna uppsats problematik. 
 

3.1 Nyexaminerade studenter och utvecklingsprogram för nyanställda 
 

Då tekniken inom IT ständigt utvecklas blir teoretisk utbildning allt viktigare vid 

arbetssökande men även att besitta mer praktiska färdigheter har blivit viktigare för 

nyexaminerade studenter. Det kan vara färdigheter inom ledarskap eller förmågan att arbeta 

självständigt (Nilsson, 2010). Att ha genomfört en masterutbildning kan för vissa företag även 

vara ett måste. Till exempel vet vi efter en konversation med Scanias representant på 

systemvetardagen 2014 att en masterutbildning är ett krav för att ansöka till Scanias 

traineeprogram inom IT. Detta gör att en nyexaminerad student idag både bör besitta 

teoretiska kompetenser för arbetet som man lär sig på universitetsnivå, samt inneha personliga 

färdigheter som social kompetens och fungera bra i en arbetsgrupp för att få ett arbete 

(Jackson, 2014).  
 

Många företag arbetar med att utveckla program för att utbilda folk i praktiska färdigheter när 

de börjar arbeta hos företaget. Detta utvecklas enligt Jackson (2014) som ett komplement till 

utbildningen för att utveckla personal efter hur företaget arbetar. Detta behövs då man på 

universitetsnivå utvecklar teoretisk kunskap om hur man ska göra någonting, men utvecklar 

inte färdigheterna som arbetsgivare söker efter för att genomföra arbetet (Jackson, 2014). 
 

Enligt Rosenberg et al. (2012) inleder studenter sina studier med tanken att de ska genomföra 

dessa och gå ut med färdigheter, kunskap och möjligheten till ett jobb där de kan starta en 

framgångsrik karriär. Samtidigt förväntar sig arbetsgivare att en nyexaminerad student ska 

besitta tillräckligt med färdigheter och kunskap för att kunna utöva dessa i praktiken på 

arbetsplatsen de kommer till. Rosenberg et al. (2012) undersöker vilka färdigheter som 

arbetsgivare söker och om universitet lär ut de färdigheterna genom att observera studenter 

och personalavdelningen.  
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Forskning inom detta område har pågått i över 30 år (Rosenberg et al. 2012). Enligt 

Rosenberg et al. (2012) kommer gapet mellan arbetsgivares förväntningar på studenter och 

kunskapen som studenter lär sig under universitetstiden att växa om inget ändras inom 

universitetets-studier. I USA har man skapat grupper som ska framföra hur utvecklingen i 

skolor går i förhållande till vad som krävs ute i arbetslivet. Rapporter visar på att många 

studenter anser att de kommer lära sig det praktiska som krävs för att genomföra arbetet under 

tiden de arbetar. Vissa ser inte utbildningen som mer än ett diplom som de kan visa upp på en 

arbetsintervju. Tanken är att när man fått en anställning så kommer de ändå att komma ut och 

lära sig inom arbetet. Samma grupp identifierade även 2005 att vad universitetsstudenter 

saknade i störst utsträckning var grundläggande färdigheter som kommunikation (Rosenberg 

et al. 2012).  
 
 

Studien visar även på att studenter drivs av kunskapen om fakta och inte av kunskapen att 

applicera dessa fakta med kritiskt tänkande i ett arbetsmoment. Studien visade på att 

nyexaminerade studenter inte uppnådde standarden som arbetsgivare förväntar sig i dagens 

arbetsmarknad (Rosenberg et al. 2012). 
 

3.2 Geografisk betydelse  
 

Enligt tidigare forskning som berör vår uppsats spelar det en viss roll var i Sverige man har 

valt att genomföra sin systemvetenskapliga utbildning (Lejon, 2008). Då är det inte lärarna i 

fråga som har utvärderats på de olika universiteten utan innehållet i kurserna och upplägget 

för kursen. Vid Luleås universitet är det t.ex. 60 valfria högskolepoäng i deras 

systemvetenskapliga program, vilket motsvarar två terminer (Luleå Universitet, 2014), medan 

Uppsala har 30 valfria högskolepoäng (Uppsala Universitet, 2014).  

 

Valfria högskolepoäng innebär att studenten kan kombinera sin utbildning med andra kurser 

än de som är obligatoriska för programmet. Även de praktiska kurserna skiljer sig en del då 

val av programmeringsspråk inte är detsamma på alla universitet.  
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3.3 IT-kompetenser på marknaden och nyexaminerade studenter. 
 

Enligt Yao (2011) visar hans forskningsresultat att personer som arbetat inom IT under än 

längre tid ofta presterar bättre än nyexaminerade studenter om man utelämnar yt-inlärning. 

Yao menar även att företag utbildar personer på två sätt. Nyexaminerade utbildar de inom de 

tekniska områden som företaget fokuserar på och så tränar de upp befintlig kunskap hos de 

personer som redan varit ute på marknaden. Personerna som redan har varit ute på IT-

marknaden besitter redan grundläggande tekniska färdigheterna och Yao (2011) menar att 

frågan för dessa är om de kan hänga med i de många nya teknikerna som studenter utbildar 

sig inom.  
 

Många som tar examen och har klarat sina studier relativt enkelt har svårt att prestera på en 

lika hög nivå i ett tidigt stadie av karriären. Detta är vad som främst skiljer sig mellan 

nyexaminerade studenter och de som redan varit ute på marknaden när det kommer till IT. För 

de som har arbetet med IT under en längre tid presterar ofta sämre på en intervju i person för 

att deras förmåga att träna på de färdigheterna som att kommunicera och prestera på intervjuer 

är ett avslutat kapitel hos de flesta. Men när det kommer till ny teknik så är de ändå bättre på 

att applicera kunskap i praktiken (Yao, 2011). 
 

Forskningen bygger på att jämföra resultat från nyexaminerade studenter och personer som 

arbetet med IT en längre tid men behövde träna upp sig i ny teknologi. Testet som 

genomfördes visade på att studenter presterar bättre på test som genomförs utan några 

hjälpmedel som böcker eller datorer (test som handlar om att minnas information). När de 

som tränade upp befintlig kunskap fick använda dessa hjälpmedel till ett mer tekniskt test (ett 

test där teknisk kunskap testades som till exempel programmeringskunskaper), så presterade 

personerna som varit ute på marknaden en längre tid däremot bättre eller lika bra som 

studenterna (Yao, 2011). 
 

3.4 Systemvetenskaplig utbildning i Sverige 
 

En tidigare nämnd uppsats tar upp svagheter och styrkor olika arbetsgivare hos systemvetare 

(Lejon, 2008). De styrkor Lejon (2008) tar upp är att den systemvetenskapliga utbildningen är 

bred och gör studenterna till generalister på arbetsmarknaden. Att bara ha specialister inom 
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olika områden anses vara negativt och därför är det bra med systemvetare som kan 

komplettera med kunskap i flera områden.  

 

Svagheter hos systemvetare ligger oftast inte i deras utbildning som konsulter, då konsulter 

inom IT kan mycket mer än bara programmering. Konsulter måste besitta en stor social 

kompetens och ett driv då de kommer att arbetar mycket utåt mot kunden. Därför var 

osäkerhet i sig själv en svaghet som nämns och att systemvetare vet mer om programmering 

än vad de tror (Lejon, 2008).  
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4 Empiri 
 

Detta kapitel innehåller sammanställning av intervjuer från de olika företag vi har intervjuat 

samt en sammanfattning av resultaten från enkäten som systemvetare från Uppsala universitet 

har svarat på. 
 

4.1 Resultaten av enkäten 
 

Data som har samlats in via enkäten har delats upp i kategorierna Innan studenten började på 

programmet, Medan studenten gick programmet och Tiden som kommer efter studierna på 

programmet. Målet var att få in minst 30 personers svar på enkäten i enighet med Oates 

(2006) för att resultaten skulle vara pålitliga. Eftersom 78 studenter har svarat på enkäten 

anses resultatet av enkätundersökningen vara pålitligt. Detta är det som ligger till grund för 

empirin om hur studenter på det systemvetenskapliga programmet vid Uppsala universitet 

tänker kring mjukvaruutveckling i studierna och mjukvaruutveckling som arbete i framtiden.  

 

Svaren från enkäten visar att det finns en stor spridning i både vad studenterna vill göra efter 

studierna och varför de valde att studera det systemvetenskapliga programmet. Kompetensen 

inom mjukvaruutveckling som studenterna har utvecklat under studietiden visar på en stadig 

positiv utvecklingskurva men inte tillräckligt för att de flesta studenterna ska känna sig säkra 

nog för att kunna arbeta med mjukvaruutveckling i nuläget.  

 

Under tiden på programmet har 74 % utvecklat ett ökat intresse för programmering vilket 

visas i figuren nedan 4.1.  
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Fig 4.1 Diagram över hur systemvetarnas intresse har förändrats för programmering under deras tid på studierna 

(N=78). 

 

 

 

Nedan ställs frågan varför studenterna valde att studera systemvetenskap. Resultatet visar på 

tre dominerande svar. Figur 4.2 visar att det inte var många studenter som tyckte om 

programmering eller ville bli utvecklare i början av studierna. Istället så valde de flesta 

utbildningen för att de vill arbeta inom IT då de hela tiden utvecklas (22,7 %), har ett tekniskt 

intresse (21 %) eller för att de har bra möjligheter att få jobb (21 %). 
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Fig 4.2 Diagram över varför de valde att studera systemvetenskap. På den här frågan kunde respondenterna välja 
fler alternativ som svar (N=78).  
 

Resultaten från nedan figur (4.3) visar att när studenterna började på det systemvetenskapliga 

programmet på Uppsala Universitet så hade de programmerat lite. Lite (58 %) eller ingen 

programmering alls (37 %). Endast 5 % hade programmerat mycket innan påbörjade studier. 
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Fig 4.3 Hur mycket systemvetare hade programmerat innan de började studera systemvetenskap (N=78). 

 

På frågan vad studenterna vill arbeta med efter färdiga studier (figur 4.4) fanns det en stor 

spridning. De flesta (44,8 %) valde att de vill arbeta inom back-end, front-end eller 

webbprogrammering efter färdiga studier och projektledning var det näst mest populära 

alternativet att arbeta med bland systemvetare efter färdiga studier (21,6 %).  
 

 

 
 
 

 

Fig 4.4 Vad systemvetare från Uppsala Universitet vill arbeta med efter färdiga studier (N=78). Olika områden 

inom programmering som back-end, front-end och webbprogrammering har slagits ihop som en kategori som är 

programmerare. 

 

 

På frågan hur många som har gjort ett projekt med programmering vid sidan om studierna så 

hade mer än 40 % gjort det (41,6 %). Men majoriteten har inte gjort det (58,4 %)  
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Fig 4.5 Andel som har gjort ett programmeringsprojekt vid sidan om studierna (N=78). 

 

På frågan hur säkra systemvetare känner sig i programmering efter att ha påbörjat sina studier 

så svarade endast 15 % att de känner sig säkra nog för att komma ut i arbetslivet och arbeta 

som programmerare. 36 % känner sig ganska säkra men inte tillräckligt för att arbeta 

självständigt.  
 

 

 
 

Fig 4.6 Diagram över hur säkra systemvetare i årskurs 1-3 känner sig i programmering efter att ha börjat sina 
studier (N=78). 
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4.2 Presentationer av respondenter 
 

Presentation av de tre intervjuer som har genomförts på de olika företagen. 

4.2.1 Respondent Alfa som arbetar på AlfaX 

	  
All information som nämns i detta kapitel 4.2.1 är referat till intervjun med respondent Alfa (personlig 

kommunikation, 22 april 2014).  

 

AlfaX är ett IT-konsultföretag som vill vara anonyma och har fler än 125 000 anställda i 44 

länder. Respondent Alfa har rollen som personalansvarig för graduateprogrammet på 

företaget AlfaX. Alfa har en dubbelkandidat i humaniora och i företagsekonomi. Respondent 

Alfa har arbetat i cirka 3 år på AlfaX, först som konsult men gick sen över till 

personalavdelningen efter ett och ett halvt år. Graduateprogrammet har sett ungefär likadant 

ut sedan 2010. 
 

Alfa berättar att deras graduateprogram har utvecklats av tre olika anledningar. En av 

anledningarna är att AlfaX ser traineeprogrammen som en trend som sprider sig. Det gör att 

många nyexaminerade lockas av att söka sig till deras traineeprogram. En annan anledning är 

att företaget arbetar som konsulter och vill då att studenter som har lite eller obefintlig 

arbetserfarenhet enkelt och snabbt ska komma in i arbetslivet och framförallt komma in i hur 

det är att arbeta i konsultrollen. Den sista anledningen är att de vill ge alla nyanställda en 

gemensam kunskapsbas på vad man bör kunna.  
 

Alfa säger även att graduateprogrammet inte bara är bra för att man kommer in i företaget på 

ett bra sätt. Det är bra att som individ komma in i en grupp och bygga upp ett socialt nätverk. 

Alfa säger att det är lättare att komma in i gruppen på arbetet om man kommer in som trainee 

än som vanlig anställd. 
 

Graduateprogrammet pågår under de två första åren som man blir anställd. AlfaX fokuserar 

mycket på att anställa nyexaminerade till graduateprogrammet eller personer med högst två 

års erfarenhet. Alfa vill inte riktigt identifiera deras graduateprogram med ett traineeprogram. 

Detta för att de inte ser programmet som ett ledarskapsutvecklingsprogram utan snarare som 

ett utvecklingsprogram. De anställer fler nyexaminerade studenter än många andra företag till 
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sitt graduateprogram och detta utvecklingsprogram ser de som en träning in i konsultrollen för 

att kunna göra en karriär på företaget. 
 

På en fråga om de anställer och söker många systemvetare så svarade Alfa snabbt ja och 

förtydligade systemvetare är attraktiva hos företaget. De anställer brett och stor tyngd ligger 

på den sökandes personlighet. Då de anställer brett och söker olika kompetenser så söker de 

allt ifrån programmerare till projektledare och de senaste åren har de anställt mycket 

systemvetare. Hos systemvetare söker de främst utvecklare. Samt om de ser potential i någon 

som senare kan ta en mer ledande roll så vill de även anställa dessa.  
 

AlfaX tycker att systemvetare har en bra bas av tekniskt kompetens när de tar examen. Men 

när de ska anställa så tittar AlfaX även på att man har gjort någonting vid sidan av studierna. 

Detta vill de se för att det visar på ett driv som individen har. Det kan antingen vara att 

studenten varit engagerad i kommittéer eller att de har programmerat och utvecklat egna 

applikationer eller dylikt. De tycker innehållet i den systemvetenskapliga utbildningen är bra 

men vill att en student som börjar arbeta på AlfaX ska ta ett Java certifikat om man ska arbeta 

med Java. Det vill de komplettera med den utbildningen som de redan har. 
 

Det räcker ofta att AlfaX kan se att en systemvetare kan antingen Java eller .NET. Återigen så 

är det viktigare för AlfaX att man gjort någonting vid sidan av studierna. De vill certifiera 

sina medarbetare för att visa det som ett kompetens- och kvalitetsintyg till sina kunder. 
 

Det brukar ta någon månad för nyanställda att komma in i företaget och att certifiera sig. De 

vill inte placera helt nyanställda tillsammans utan istället blanda dessa med mer senior-

anställda, för att de inte ska hamna ensamma ute hos kunderna. Nyanställda brukar arbeta 

självständigt redan efter några månader men har i början alltid en mentor. 

 

Hos en nyexaminerad systemvetare som kommer på intervju så säger Alfa att egenskaperna 

de letar efter är personer som är hjälpsamma och öppna. De letar generellt efter lagspelare för 

att de ska trivas och fungera på företaget. De letar mer efter lagspelare med en viss ödmjukhet 

än renodlade individualister. När det kommer till mjukvaruutveckling så har inte AlfaX något 

speciellt område som de finner meriterande. De vill bara att man ska besitta en baskunskap 

och lite erfarenhet av antingen .NET utveckling eller Java utveckling.  
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På frågan om de kan tänka sig anställa en person som inte besitter den bästa tekniska 

kompetens för att de har graduateprogrammet där man lär sig mycket svarar Alfa Ja, 

definitivt. Vilket tyder på att teknisk kompetens inte betyder allt när de anställer. De vill att 

man ska besitta olika egenskaper och inte bara vara bra på antingen programmera eller det 

sociala. De vill att man ska ha ganska bra betyg och att man som ovan sagt har gjort 

någonting utöver studierna. Det kan vara någonting idrottsligt eller ett projekt som har 

involverat mjukvaruutveckling. Men annars är det mycket på personligheten de går efter vid 

anställning.  
 

Alfa berättar även om att AlfaX och möjligtvis andra företag också vill förmedla att man 

gärna får sätta sig in i programmering och arbeta mer tekniskt de första åren. På AlfaX så får 

de ca 100 gånger mer ansökningar om de lägger ut en projektledartjänst än om de annonserar 

ut en mer teknisk tjänst. Alfa säger även att eftersom en systemvetenskaplig utbildning är tre 

år och vissa ingenjörer läser fem år så behöver ofta systemvetare göra fler tekniska år. Alfa 

vill tipsa om att fördjupa sig inom mjukvaruutveckling för att det inte finns så många som vill 

göra det.  
 

AlfaX ser systemvetare mer som generalister än specialister. Det är detta som gör att 

systemvetare behöver utbilda sig lite mer inom något område ute på arbetet. Däremot så ser 

AlfaX systemvetare som sociala och att de inte riktigt hunnit bli smala eller insnöade i 

datorvärlden, vilket de gillar eftersom konsulter arbetar nära kunder. 
 

Som ovan nämnt så tror Alfa att traineeprogram är en trend. Det är inte nödvändigtvis bara för 

att utbilda nyanställda utan att många företag utvecklar dessa för att locka till sig de mest 

drivna studenterna. Alfa menar även att deras graduateprogram skulle bli ohållbart om de la 

ner två år på bara utbildning. De nyanställda arbetar i grupper efter två månader sen så går 

man utbildningen vid sidan om. På frågan om man skulle kunna korta ner programmet om 

systemvetare blev bättre förberedda och innehade en större kompetens inom 

mjukvaruutveckling, så svarade Alfa Absolut, vilket tyder på att de ser bristande kompetens i 

den systemvetenskapliga utbildningen.  
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4.2.2 Respondent Olle som arbetar på KnowIT 

	  
All information som nämns i detta kapitel 4.2.2 är referat till intervjun med respondent Olle (personlig 

kommunikation, 28 april 2014). 

 

KnowIT är ett börsnoterat IT-konsultföretag med 1800 specialister med spetskompetens inom 

IT, Design, Digital och Management (Knowit Sverige, 2014). Olle tog examen i 

systemvetenskap hösten 2013 och började sedan traineeprogrammet på KnowIT där han nu 

har haft fast anställning i 8 månader.  
 

Respondent Olle arbetar främst med systemutveckling i SharePoint. Han har arbetat för flera 

olika kunder men för samtliga har det varit förvaltning och nyutveckling av befintliga intranät 

och extranät. Under första tiden i traineeprogrammet gick alla traineer på föreläsningar och 

studerade tillsammans. Sedan fick de komma in i kundteam och arbeta tillsammans med de 

andra utvecklarna. Där fick de se verkliga exempel på arbetssituationer och förklaringar på 

hur processen gick till. Därefter fick de börja arbeta enskilt och bli mer självgående. 
 

Olle förklarar att när han började på traineeprogrammet fick han vara en del av processen för 

inom vilket område inom systemutveckling han ville gå mot. När de började fick de lära sig 

om alla delar av systemutveckling. När han sedan började arbeta mer självständigt har han 

däremot varit inblandad i flera projekt inom olika områden. Han arbetar mest med 

programmering för att det är hans vardagliga arbete. Men han går tillsammans med kollegor 

igenom kravhanteringen för systemen hos varje kund. I slutet av projekt ingår även systemtest 

i hans arbetsuppgifter. 
 

Olle började studera systemvetenskap för att han alltid vetat att han ville arbeta inom IT. Han 

ville även läsa på Uppsala Universitet och därför fanns det bara datavetenskap och 

systemvetenskap att välja på om han ville gå en tre-årig utbildning med fokus på utveckling 

inom IT. Varför han valde att studera systemvetenskap istället för datavetenskap är för att 

systemvetenskap hade fler kurser som var fokuserade på systemutveckling. Jämfört med 

datavetenskap som fokuserar mycket på matematik och mer programmering. 
 

Olle hade intresse för mjukvaruutveckling innan han startade sina studier men ingen kunskap 

inom ämnet, han hade inte programmerat någonting innan. Men han hade ett naturligt intresse 

för datorer och datorspel och var därför nyfiken på koden för att plocka isär och bygga upp 
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program och spel. Det som han utvecklat mest under programmets gång är sina 

programmeringskunskaper och logiskt tänkande. Han säger dock även att det mesta av dessa 

kunskaper utvecklades för att han tog sig an egna projekt att utveckla på fritiden snarare än 

från kurserna som tillhandahölls under programmets gång. Studierna gav Olle en baskunskap 

på en plattform men den största kunskapen erhöll han av att sitta hemma och bygga egna 

applikationer. 
 

På en fråga hur Olle tycker att hans utvecklingskurva har varit på traineeprogrammet jämfört 

med den han hade i studierna så säger han att traineeprogrammet har varit mycket mer 

praktiskt än vad studierna är. Han menar även att traineeprogrammet bara lär ut det viktiga 

och inte så mycket onödigt runt om. Istället lär man sig det man behöver och använder detta i 

praktiken. Så utvecklingen gick därför snabbare när han började arbeta. Det berodde även på 

att han kände en större press på sig när han kom ut i arbetslivet än när han studerade. 
 

Det var väldigt få personer som studerade vidare efter sin kandidatexamen och därför kände 

Olle att även han ville börja arbeta. Varför han valde att söka och starta sin karriär på ett 

traineeprogram är för att han tyckte att det kändes som en mjukstart in i arbetslivet. Han hade 

hört från personer som hade börjar arbeta att det är stora brister i utbildningen och att det 

därför skulle kännas mer förlåtande att starta karriären på ett traineeprogram med lite lägre 

kunskapskrav, än en vanlig tjänst där det känns mer som att man behöver stora färdigheter 

inom området som man ska arbeta inom. 
 

På traineeprogrammen är det flera som börjar samtidigt och att komma in i en grupp med 

nyexaminerade där alla är på en liknande nivå kändes bra menar Olle. När de kommer till 

tekniska färdigheter så var det inget speciellt som KnowIT ville att man skulle besitta. I 

urvalsprocessen så menar däremot Olle att han stack ut eftersom han hade utvecklat på sidan 

av studierna. Han behövde däremot inte visa någonting men han berättade om sina fritids-

projekt. 
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4.2.3 Respondent Emil som arbetar på Exor 

	  
All information som nämns i detta kapitel 4.2.3 är referat till intervjun med respondent Emil (personlig 

kommunikation, 6 maj 2014).  

 

Exor är ett IT-konsultföretag med 23 anställda som utvecklar webbplatser, portaler, 

skräddarsydda webbapplikationer samt mobilapplikationer. Emil tog examen i 

systemvetenskap hösten 2013 och började därefter arbeta på företaget Exor som 

systemutvecklare och projektledare. 
 

Kundkontakten Emil har handlar mest om de krav kunderna har om systemlösningar Exor 

utvecklar åt kunderna men även förstudier, offerter, design och utveckling. Därefter består 

den största delen av hans arbete att programmera och implementera de krav som kunderna har 

begärt. I programmeringen ingår även modellering, design etc. Under hela tiden har han 

löpande kontakt med kunderna om hur arbetet fortgår genom mail eller i telefon. 
 

Anledningen till att Emil valde att studera systemvetenskap var för att han hade ett intresse 

för IT men visste inte vad han ville arbeta med efter färdiga studier. Han valde den 

systemvetenskapliga utbildningen för att den tillhandahöll ett brett sortiment av kurser och 

många arbetsalternativ att välja mellan efter färdiga studier. Han ville hålla alla dörrar öppna 

för vad han kunde bli. Under sina studier utvecklade Emil ett större intresse för 

programmering och utvecklade några projekt vid sidan av studierna. Det sista halvåret 

arbetade han även på ett företag där han var delaktig i ett stort programmeringsprojekt. Att 

han inte valde att studera datavetenskap berodde på att det gav en begränsning av möjligheter 

på arbeten efteråt.  
 

Trots Emils deltidsjobb inom programmering och sina egna projekt vid sidan om lärde han sig 

mer på arbetet inom bara några veckor än vad han tror att han skulle ha gjort ifall han hade 

studerat vidare till en masterutbildning. Han beskriver att hans inlärningskurva har gått rakt 

upp efter att han börjat arbeta med programmering jämfört med hur den gick under 

studietiden. Han tycker att det ges för lite programmeringskurser inom de områden som är 

modernt på arbetsmarknaden. Emil tycker även att fler kurser inom mjukvaruutveckling i 

utbildningen hade varit bra och att det borde ges mer av det i framtiden inom programmet 

systemvetenskap.  
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Anledningen till att Emil valde att inte att söka till ett traineeprogram och börja arbeta på Exor 

istället var för att han kände att han hade samlat på sig tillräckligt med färdigheter inom 

programmeringskunskap och ville testa att stå på egna ben. Han tycker att traineeprogram är 

bra för att det kompletterar utbildningen för de som vill ut i arbetslivet men som inte känner 

sig tillräckligt säkra för att arbeta helt ensamma som individ. På Exor vill de inte ha ett 

traineeprogram, delvis på grund av att de inte är ett så stort företag men även på grund av att 

de känner att de inte behöver det. De tar in personer som är lite mer självgående redan efter 

sina studier än andra och känner att de har en bra teknisk kunskap att stå på. De vill även att 

de sökande ska ha ett socialt utåt. Att vara duktig på programmering är inte tillräckligt, de 

måste även ha en social kompetens för att kunna hantera kundkontakt. Denna kombination 

tycker Emil att systemvetare besitter i större utsträckning än vad datavetare och 

civilingenjörer inom IT gör. 
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5 Analys 
	  
I detta kapitel har materialet från empirin och teorin analyserats.  
 

5.1 Analys av Teori 
	  
I teoridel (3.1) så beskrivs nyexaminerade studenter och utvecklingsprogram för nyanställda. 

För att återkoppla till problematiken som uppsatsen fokuserar på är det i en systemvetares fall 

de färdigheter inom mjukvaruutveckling som blir viktigare att besitta. Det är i nuläget relativt 

enkelt för en systemvetare att få en kallelse till arbetsintervju, men att prestera på intervjun är 

det som ger arbetet. Då företag i första hand anställer mjukvaruutvecklare blir det viktigare 

för en systemvetare att besitta färdigheterna inom mjukvaruutveckling som arbetsgivare 

efterfrågar.   
 

Teoridel (3.1) tar som ovan sagt även upp utvecklingsprogram för nyanställda. För att koppla 

till uppsatsens problematik så kan utvecklingsprogram likna ett traineeprogram.  

Traineeprogrammen gör att nyexaminerade systemvetare kan få en bra grund i arbetslivet och 

idag så anställer företag mycket nyexaminerade även om dessa tar längre tid att utbilda. Att 

företag idag ändå anställer systemvetare kan bero på att det saknas kompetens ute på 

marknaden för tillfället. Men då systemvetenskap blir allt mer populär som utbildning så kan 

detta möjligtvis leda till ett senare problem där det blir svårt att få arbete efter studierna, för 

att det finns mycket kompetens på marknaden och traineeprogram inte är lika vanliga. 

 

Teoridelen (3.3) möter problematiken att företagen vill anställa många nyexaminerade 

studenter, men tror inte riktigt på att alla besitter kompetensen som finns ute på marknaden. 

Som Yao (2011) pratar om så går det ofta snabbare att träna upp befintlig kunskap hos 

personal istället för att utbilda de som precis tagit examen.   
 

Varför traineeprogram skapas ute i många It-företag blir förståeligt då arbetsgivaren räknar 

med att en student inte kommer besitta kompetensen som företaget inriktar sig på. Det är dock 

förståeligt att traineeprogram även skapas med syftet att utbilda ny personal i företagets 

system och i de områden som arbetet fokuserar på. Ifall nyexaminerade studenter redan skulle 

vara fullt utbildade inom dessa områden som arbetsgivare söker skulle en arbetsgivare bara 

kunna gå efter personligheten och samarbetsförmågan. Då skulle traineeprogrammen 
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möjligtvis kunna kortas ner och en student kan känna sig trygg med tanken att komma ut i 

arbetslivet med sin utbildning att stå på. 

 

Teori (3.4) visar att det har bedrivits tidigare forskning kring kompetensen hos systemvetare. 

Lejon (2008) menar att systemvetare är mer generalister än specialister inom IT. Detta är 

något som inte heller anses vara något negativt utan tvärtom positivt då det är bra att ha 

anställda som har en baskunskap i flera områden och kan därefter välja att specialisera sig 

ifall de vill. 

 

5.2 Analys av empiri 
 

Det går att se skillnader i dessa tre företagen. Men alla tre har liknande svar och tankar kring 

systemvetare och utbildning. Den största skillnaden i företagen är traineetjänsterna som 

medför ytterligare skillnader i arbetsuppgifter och ansvar. Nedan följer en analys av empirin. 

 

I figur 4.4 i enkätundersökningen syns det att många studenter inom den systemvetenskapliga 

utbildningen vid Uppsala Universitet vill arbeta inom projektledning när de avslutar sina 

studier. Respondent Alfa (4.2.1) berättar om att AlfaX får ca 100 gånger mer ansökningar på 

en projektledartjänst än om de lägger ut en tjänst för programmering. Anledningen till att det 

är många som vill bli projektledare tror vi i stor mån beror på det faktum att personer på den 

systemvetenskapliga utbildningen i Uppsala möjligtvis inte började sina studier med 

förväntningarna att bli mjukvaruutvecklare. Även respondent Olle (4.2.2) berättar att han 

valde bort utbildningen datavetenskap för att studera systemvetenskap med anledningen att 

datavetenskap innehåller mycket matematikkurser och mer programmering. 

 

Det är däremot många fler som vill bli mjukvaruutvecklare efter avslutade studier som figur 

4.4 visar. Detta anser vi beror på att studenter utvecklar ett större intresse för 

mjukvaruutveckling under studietiden eftersom det ingår många kurser inom området i 

utbildningen. Det kan vi tydligt även se i figur 4.1 från enkätundersökningen där det är 

majoriteten som säger att de utvecklat ett större intresse för programmering under 

programmets gång. En stor del av utbildningen systemvetenskap är teknisk. Enligt respondent 

Emil (personlig kommunikation, 6 maj 2014) så behöver även utbildningen bli ännu mer 

teknisk, dessutom bör man informera sökande att systemvetenskap är en teknisk utbildning. 
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Idag ger utbildningen systemvetenskap en filosofisk kandidatexamen vilket ger intrycket att 

utbildningen inte är teknisk. 

 

Figur 4.4 består även av spridda resultat och stämmer bra med vad respondent Alfa (4.2.1) 

berättade om att systemvetare kan ses mer som generalister snarare än specialister. 

Utbildningen är väldigt bred och det finns många yrken att välja på. Men möjligtvis så 

behöver man då även mer utbildning i mjukvaruutveckling efter studierna. Respondent Alfa 

(4.2.1) berättar om att de vill komplettera utbildningen med ett certifikat, även om de tycker 

att man får en bra bas under den systemvetenskapliga utbildningen. Samtidigt säger 

respondent Olle (4.2.2) att traineeprogrammet ger mer av en mjukstart i arbetslivet där man 

får testa på fler arbetsuppgifter. På Exor där respondent Emil (4.2.3) arbetar så behöver de 

sökande men än bara en baskunskap i mjukvaruutveckling. Emil menar istället att då de inte 

har ett traineeprogram så är de noggrannare med anställningar. En nyanställd behöver ha ett 

större intresse för programmering och vara duktig på att programmera redan innan de börjar. 

 

I figur 4.2 i enkätundersökningen ser man även spridningen på vad som lockade studenterna 

till den systemvetenskapliga utbildningen på Uppsala Universitet. Här syns det att det inte var 

många som ville börja den systemvetenskapliga utbildningen för att de tyckte om att 

programmera. Utan resultatet visar istället på att tekniskt intresse, möjligheter till arbete och 

den stora utvecklingen inom IT är vad som har lockat flest studenter. Rimligen så är det så att 

många studenter som sökte systemvetenskap vid Uppsala Universitet inte förväntade sig 

någon speciell kunskap från utbildningen. Många hade nog inställningen att IT är en bra 

bransch att utbilda sig inom och systemvetenskap leder idag ofta till ett arbete och bra lön. 

 

Även i figur 4.3 kan man se att många personer inte har programmerat mycket alls innan 

studierna. Därför är det möjligtvis så att den systemvetenskapliga utbildningen passar 

studenter som egentligen inte är så förväntansfulla på programmering och de bakomliggande 

program som gör att applikationer fungerar. Utan istället så är det en bred utbildning i en 

växande bransch med goda möjligheter till arbete och bra lön. Men hur blir det då att komma 

ut och söka arbete, när arbetsgivarna erbjuder arbete inom mjukvaruutveckling i första hand? 

 

Det är till exempel det två av företagen vi intervjuade, AlfaX och Exor är mest intresserade 

av. Att man gillar att programmera och visa på ett driv genom att du gjort någonting utöver 

studierna (4.2.1). Figur 4.5 visar att det är 41,6 % av respondenterna som har utvecklat något 
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projekt vid sidan av studierna. Att så många har valt att göra något projekt vid sidan om 

studierna visar att det finns tid utöver sina studier och att man hinner med annat än bara sina 

studier. Det skiljer sig däremot från person till person att anse vad det finns tid till. Vissa 

studenter arbetar väldigt mycket utöver sina studier och anser nog att de inte har tid till att 

engagera sig i ett projekt. 

 

Detta kan grunda sig i att kurserna inom programmering som finns i det systemvetenskapliga 

programmet är tillräckligt för att skapa ett intresse och en grundkunskap för att kunna göra 

något eget. Enligt respondent Emil (4.2.3) och respondent Olle (4.2.2) var det 

programmeringen vid sidan av studierna som de lärde sig mest av. 

 

Figur 4.6 visar hur säkra systemvetare vid Uppsala Universitet känner sig inom området 

programmering. Det intressanta är att det är endast 15 % av studenterna som känner sig 

tillräckligt säkra för att komma ut och arbeta med programmering. Detta blir intressant 

eftersom mjukvaruutveckling är vad de tre företag som ingår i undersökningen erbjuder mest 

arbete inom. Möjligtvis tilltalar traineeprogram därför många studenter då det precis som 

representant Olle (4.2.2) berättar om, nämligen att traineeprogram ger lite av en mjukstart på 

karriären. 
 

5.3 Analys av teori och empiri 
 

Teorin som tagits fram på området om varför företag utvecklar traineeprogram (3.1) stämmer 

bra överens med empirin som tagits fram (4.2.1). Många företag inom IT utvecklar idag 

traineeprogram för nyexaminerade studenter. Det som skiljer sig i teoridelen och i empirin 

som vi har tagit fram är anledningarna till att företagen använder sig av traineeprogram. I 

teoridelen (3.1) så visar tidigare forskning att utvecklade program av företagen inom IT-

branschen utvecklas av företag för att utbilda en nyexaminerad student för att utbildningen 

inte lär ut hur man faktiskt använder teori i praktiken. Samt att utbilda ny personal i företagets 

system, arbetssätt och utveckling av personliga egenskaper. 

 

Empiridelen (4.2.1) visar också på att detta är anledningar till att traineeprogrammen skapas. 

Men empirin visade även på andra anledningar till skapandet och de stora fördelarna med att 

utveckla ett traineeprogram. Dessa program gör att företagen kan nå ut till flera studenter och 
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marknadsföra sig på ett bättre sätt. Företagen ser traineeprogrammen som eftertraktade hos 

studenter och utvecklar dessa för att visa på ett starkt varumärke där du som individ kan 

utvecklas (4.2.1). Dessutom så är de bra för en nyexaminerad student att komma in i 

konsultrollen och se hur de arbetar inom företaget (4.2.2). 

 

Det behöver naturligtvis inte vara bättre att använda sig av ett traineeprogram. Som empirin 

(4.2.3) visar så funkar det bra eller bättre för Exor att inte använda sig av ett traineeprogram. 

Det går inte att se om det skulle vara bättre för Exor att använda sig av ett traineeprogram 

eftersom de aldrig har testat de. Men antagligen så skulle det inte vara lika gynnsamt för dem 

eftersom det är ett mindre företag. De andra företagen är mycket större och har tillräckligt 

med resurser för att kunna utbilda nyanställda. Respondent Emil (4.2.3) från Exor förklarar 

även att de andra företagen antagligen har en större kassa att lägga på utbildning i företaget 

eftersom de är större. 

 

Vilka kompetenser som arbetsgivare förväntar sig av nyexaminerade studenter i teoridelen 

skiljer sig lite från vad empirin visade. Teorin (3.1) som redovisas i undersökningen berättar 

om hur studenter numera behöver besitta färdigheter för att utföra arbetet efter färdiga studier, 

samt besitta fler personliga färdigheter som att fungera bra i grupp och vara social. 

 

Vad empirin visade var att det beror helt på vilken arbetsgivare du vill arbeta för. Hos företag 

AlfaX så letar de inte bara efter studenterna med de bästa tekniska kompetenserna (4.2.1). De 

letar mycket efter personer med social kompetens och personer som är duktiga på att arbeta i 

grupp. KnowIT letade efter liknande egenskaper men anställde mycket på personlighet 

(4.2.2). Medan Exor letade efter personer som var bättre inom mjukvaruutveckling (4.2.3). 

Det som var likadant i alla företag var att de letade efter personer som hade ett driv. Personer 

som utvecklat någonting vid sidan om eller varit delaktig i sporter, kommittéer eller dylikt. 

Om man här ser till resultat av enkätundersökningen (4.1) så finns det indikationer på att 

förväntningarna som systemvetare vid Uppsala Universitet hade på utbildningen stämmer bra 

överens med vad stora företag letar efter. Då fokus inom dessa inte ligger på hur duktig en 

systemvetare är på mjukvaruutveckling, vilket många inte ville arbeta med när de började 

utbildningen. 

 

I Teorin (3.1) diskuteras även huruvida personer ser en utbildning som någonting som leder 

till ett arbete eller om de vill lära sig tillräckligt för att klara av ett arbete. Där resultat av vad 
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som tagits fram visar på att många studenter ser utbildningen som endast någonting man 

behöver gå igenom för att få ett arbete. Den praktiska kunskapen som behövs för att klara av 

arbetet kommer man att lära sig när man får ett arbete. På så sätt spelar det inte så stor roll om 

en student inte förstår alla kunskapsområden som en utbildning tillhandahåller. Utan så länge 

man tar sig igenom utbildningen så kommer man att lära sig de praktiska kunskaperna under 

tiden på arbetet. 

 

Empiridelen visade till viss del på liknande resultat. Både respondent Olle (4.2.2) och 

respondent Emil (4.2.3) berättar hur deras utvecklingskurva har gått mycket snabbare i arbetet 

än hur den gick när de studerade. Varför det var så menar de är för att när man börjar arbeta 

så koncentrerar man sig på mer relevanta uppgifter. Är du programmerare arbetar du endast 

med programmering. Det är inte som i utbildningen där du programmerar en kurs och nästa 

månad ger dig in i ett nytt ämne. I resultat från enkätundersökning (4.1) kan man även se att 

många kan tänka sig arbeta med mjukvaruutveckling efter färdiga studier men få känner sig 

mycket säkra på området. Vilket tyder på att de antar och möjligtvis förväntar sig att de 

kommer att lära sig mer om området inom arbetet. Detta kan däremot ses som någonting 

naturligt och inte vara någonting speciellt för IT-branschen.  

 

Empirin (4.1) visade även på att många studenter inte visste vad de ville arbeta med när de 

började utbildningen systemvetenskap vid Uppsala Universitet. Dessutom att många inte ville 

bli mjukvaruutvecklare när de började sina studier men kan tänka sig att arbeta med det efter 

tre års utbildning inom systemvetenskap. Därför kan det tänkas att många systemvetare innan 

studierna ser utbildningen som ett sätt att få arbete men att man känner när man väl har börjat 

sina studier om det är rätt bransch man har valt eller inte och därför inte förväntar sig så 

mycket. Eftersom många systemvetare vid Uppsala Universitet efter utbildningen vill bli 

mjukvaruutvecklare, tyder det ändå på att personer vill lära sig detta och inte bara går 

utbildningen för att kunna visa att man har en utbildning när man går på en arbetsintervju. 
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6 Resultat och Slutsats 

 

I resultatdelen kommer resultat på forskningsfrågorna att besvaras utifrån teori och empiri 

som uppsatsen har behandlat. 
 

6.1 Vad förväntar sig arbetsgivare av nyexaminerade systemvetare 
 

I undersökningens start och i teorin så visade resultatet på första forskningsfrågan (1) att 

arbetsgivare förväntar sig mer av nyexaminerade studenter än vad studenter tror. Arbetsgivare 

vill att en student ska besitta tillräckliga färdigheter inom utveckling för att klara av arbetet. 

Dessutom att man har viss social kompetens och fungerar bra i grupp. Teorin visade på att 

arbetsgivare förväntar sig mer och att utbildningen inte ger tillräcklig kunskap när det 

kommer till att praktiskt genomföra arbetet. Att utbildningen lär ut mer hur man ska göra 

någonting, men inte att faktiskt göra någonting med kritiskt tänkande i verkliga situationer. 
 

Empirin stämmer till viss del med teorin som behandlats. Däremot hade teorin och empirin en 

viss diskrepans då empirin visade på många andra aspekter som arbetsgivare letar efter hos 

systemvetare. Utifrån empiri och teori som redovisats blir slutsatsen på forskningsfrågan (1) 

att arbetsgivare förväntar sig olika färdigheter av systemvetare beroende på hur mycket 

resurser företagen har valt att lägga ut på utbildning av sin personal. Stora företag vill istället 

för mjukvaruutveckling koncentrera sig på personlighet, social kompetens, hur bra man kan 

samarbeta i grupp och att personen har ett driv. Som empirin (4.2.1) visade är det svårare att 

träna upp dessa egenskaper och systemvetare besitter ofta mer sociala egenskaper från början. 

De vill däremot även att man har en baskunskap i mjukvaruutveckling. 
 

Detta anser vi beror på att de är tillräckligt stora för att kunna lägga ner resurser på att utbilda 

ny personal, och att när de är fullt utbildade enligt företaget i fråga så har de personer i 

företaget som de vill ha, istället för de som är bäst tekniskt redan innan. Hos mindre företag 

blir det mer kritiskt att besitta de tekniska kunskaperna från början. Då de inte har resurser 

eller förlorar på att anställa personal som inte är lika tekniskt duktiga. Exor vill hellre anställa 

personer som snabbare kan bli självgående och letar efter fler personer som är duktiga 

tekniskt vid anställningsintervjuer. 
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Gemensamt för företagen enligt empirin är att studenterna förväntas ha utvecklat eller gjort 

någonting utöver studierna. Detta kan vara något idrottsligt eller utvecklat applikationer etc. 

Därför bör studenter som är målmedvetna försöka lägga ner tid av sin fritid på att utveckla 

eller engagera sig i projekt utöver studierna. 
 

6.2 Vad förväntar sig systemvetare av utbildningen systemvetenskap 
 

Teorin för forskningsfråga (2) är mer riktad allmänt om hur personer tänker dels kring 

utbildning och dels efter färdiga studier. Teorin visar på att många ser utbildningen som en 

enkel väg in i arbetslivet. Att det som lärs ut inom utbildningen inte är lika viktig som att 

klara utbildningen. För att när studenten börjar arbeta så lär denna sig färdigheterna som 

behövs för att klara av arbetet på företaget som man väljer att starta sin karriär på. Vad som 

kan utvinnas från empirin är att det finns stora spridningar på vad studenter på den 

systemvetenskapliga utbildningen ville arbeta med innan de började studera och vad de vill 

arbeta med efter färdiga studier.   

 

Slutsatsen på forskningsfrågan (2) är att personer som börjar den systemvetenskapliga 

utbildningen vid Uppsala Universitet har förväntningarna att utbildningen kommer leda till ett 

högavlönat arbete med goda framtidsutsikter. Att de inte tänker så mycket på vilket område 

de vill arbeta inom utan är mer inställda på att det är inom IT överlag. Men att många 

utvecklar ett större intresse för mjukvaruutveckling under studietiden och därför vill lära sig 

detta inom utbildningen och kan tänka sig arbeta med det efter examen. Även att 

mjukvaruutvecklare idag är eftertraktade och därmed så blir det naturligt att söka arbete inom 

området, eftersom mjukvaruutveckling till viss del ingår i den systemvetenskapliga 

utbildningen. Det finns många studenter som inte sökte utbildningen för att bli 

mjukvaruutvecklare men enligt empirin (4.1) så är det många som utvecklat ett intresse för 

området och vill arbeta med det efter färdiga studier. 

 

För att koppla den här forskningsfrågan (2) till första forskningsfrågan så skulle Uppsala 

Universitet behöva informera nyblivna systemvetare vid Uppsala Universitet att utbildningen 

ofta leder till ett yrke som mjukvaruutvecklare och att utbildningen är teknisk. 
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6.3 Kompenserar traineeprogram för att arbetsgivare tycker att det saknas 

kompetens hos nyexaminerade systemvetare 

  

Undersökningens teori och empiri resulterade i relativt liknande slutsatser gällande 

traineetjänster och varför arbetsgivare utvecklar dessa. De utvecklas enligt teorin (3.1) som 

behandlats i uppsatsen, som ett komplement efter utbildningen för att utbildningen inte går in 

på djupare kunskap inom många områden. Dessutom så ger utbildningen en baskunskap som 

företag vill att man utvecklar till en mer specifik kunskap inom de områden som företag 

fokuserar på. Som analys av teori och empiri (5.3) behandlar så visar empirin på fler 

anledningar till varför arbetsgivare använder sig av traineeprogram. 

 

Slutsatsen på forskningsfrågan (3) är att företag använder traineeprogram för att kompensera 

bristande kompetens hos nyexaminerade systemvetare. Traineeprogrammen utvecklas 

däremot av andra anledningar också. Att arbetsgivarna vill locka till sig studenter och för att 

de i nuläget är lukrativt för företagen att lägga resurser på att utbilda personer inom IT-

branschen. IT-branschen är relativt ny och utvecklas ständigt. I nuläget kan vissa arbetsgivare 

ta in många nyexaminerade systemvetare för att det finns mycket arbeten inom IT. Två av 

företagen som har undersökts i empirin har ett traineeprogram (4.2.1 och 4.2.2). Dessa två 

företag fokuserar vid anställningsintervjuer mycket på personlighet och inte lika mycket på 

teknisk kompetens till skillnad från det företaget som inte har ett traineeprogram. Detta visar 

på att dessa två företag inte behöver fokusera på teknisk kompetens eftersom nyanställda har 

ett traineeprogram där de kan utveckla den tekniska kompetensen som behövs. 

 

För att koppla denna forskningsfråga (3) till forskningsfråga (1) så är slutsatsen att företag ser 

systemvetare som mer generalister än specialister vilket även empirin visade. Traineeprogram 

blir därför bra på det sättet att systemvetare kan hitta det område som de vill specialisera sig 

inom. 
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7 Diskussion 
	  
I diskussionen reflekterar vi över arbetet och kommer med förslag på vidare forskning inom 

ämnet. 

	  

7.1 Reflektion 
 

Idag är traineetjänster eftertraktade av studenter. Detta gör att många företag utvecklar 

traineetjänster för att locka studenter till anställning. Detta är utan tvekan ett bra sätt för en 

nyexaminerad systemvetare att kunna komma in i ett företag. Men hur kommer det se ut om 

några år? Fler än någonsin utbildar sig idag inom IT. Dessa traineetjänster fungerar väldigt 

bra för företagen då de idag anställer många studenter. Men kommer det vid en viss tidpunkt 

bli mindre tillgängliga traineetjänster eftersom företag redan har tillräckligt många anställda 

som de har råd att sätta i arbete? I ett senare skede kommer det möjligtvis att krävas att 

nyexaminerade studenter besitter färdigheterna som redan finns i företagen och på 

marknaden. Därför kan det om några år redan finnas så pass stor kompetens på marknaden att 

företagen inte behöver locka till sig personer med traineeprogram. Istället så blir det 

nyexaminerade systemvetare som behöver visa att de är bäst för att få arbete. Detta kan även 

leda till att kravet på en masterutbildning ökar från arbetsgivare.  

 

Anledningen till skapandet av traineeprogram kan även bero på att det saknas arbetskraft på 

IT-marknaden idag. Därför anställer de inte bara de bästa utan även andra personer de ser 

potential i. Systemvetenskap blir allt mer populär som utbildning och detta kan möjligtvis 

leda till ett senare problem där det blir svårt att få arbete efter studierna, för att det finns 

mycket kompetens på marknaden och traineeprogram inte är lika vanliga.  
 

Det är kanske onödigt för företagen att ta in en nyexaminerad student om de får välja att 

istället anställa en person som arbetat inom IT-branschen i 10 år och vill byta företag. Det 

behöver självklart inte vara så att det kommer bli färre traineetjänster tillgängliga men om det 

händer så behöver en student vara väl förbered när studenten i fråga kommer ut i arbetslivet. 

Därför blir det viktigare för varje år att man besitter kunskapen som finns på marknaden. Om 

det dessutom är så att mjukvaruutvecklare fortsätter vara vad som eftertraktas mest ute hos 

arbetsgivare så kommer studenterna behöva vara medvetna om detta när de väljer utbildning. 
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Alternativt behöva ett större engagemang eller intresse för att på fritiden lägga ner mer tid åt 

att lära sig mjukvaruutveckling. 
 

Vi har utifrån forskningen kommit fram till att systemvetare vid Uppsala Universitet och 

arbetsgivare inte alltid har samma förväntningar. Många systemvetare har som mål att komma 

ut som projektledare, kravhantering men även mjukvaruutvecklare. Från resultatet av 

undersökningen finns indikationer på att om man studerar en systemvetenskaplig utbildning 

så får man räkna med att programmera några år i början av karriären för att sedan få det arbete 

som man vill ha. Vi tror många började utbildningen med få förväntningar på vad som skulle 

läras ut under utbildningen. Istället låg fokus på att framtidsutsikten efter en 

systemvetenskaplig utbildning ser ljus ut.  

 

Som avslutning vill vi diskutera hur undersökningen skulle kunna hjälpa kunskapsintressenter 

i uppsatsen utifrån resultaten. Företag skulle mer effektivt kunna marknadsföra sig mot 

studenter om de samarbetar mer med universiteten. I denna marknadsföring skulle de kunna 

informera studenter om vad de söker hos framtida anställda på systemvetardagar eller dylikt.  
 

Studenterna som studerar systemvetenskap vid Uppsala Universitet skulle kunna driva ett 

projekt vid sidan av studierna för att göra sig mer attraktiva vid avslutade studier. Detta visar 

att studenten har ett driv och ett intresse utöver studierna. Programmeringsprojekt med 

webblösningar är någonting som är eftertraktat av arbetsgivare som anställer systemvetare 

idag. Samt att involvera sig i andra projekt som idrottsliga aktiviteter eller kommittéer. 
 

Uppsala Universitet skulle kunna utforma programmeringskurser i det systemvetenskapliga 

programmet som efterfrågas av arbetsgivare om de samarbetade med fler företag. Men en 

första uppgift skulle vara att på ett bättre sätt informera sökande studenter att det 

systemvetenskapliga programmet är ett tekniskt program där studenten bör inneha ett tekniskt 

intresse för att klara av programmet eller vilja arbeta med detta i framtiden.  

 

I början av arbetet så var vi mer fokuserade på att komma fram till vilka specifika tekniska 

kunskaper en arbetsgivare tycker att en systemvetare ska besitta. Vi har fått svar på vad som 

förväntas av en systemvetare men inte vilka tekniska egenskaper arbetsgivare finner 

meriterande. Istället vill de att man har en baskunskap av tekniska kunskaper från 

universitetet som man kan bygga vidare på. Precis som resultatdelen beskriver så är 
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personlighet och social kompetens mer intressant när det är ett större företag som söker 

systemvetare. Vi är nöjda med vilka frågor vi ställt men har i efterhand kommit på andra 

frågor som hade kunnat ställas i både enkätundersökningen och intervjuer. Till exempel så 

hade vi i intervjun gärna fått svar på frågan om de ser utveckling av applikation som högre 

meriterande än engagemang i annat såsom idrott eller kommittéer. I enkätundersökningen 

hade det varit bra att fråga få svar på om personer skulle vilja gå ett traineeprogram eller få en 

vanlig anställning efter färdiga studier.  

 

Nu i efterhand så hade vi kunnat få en bättre inblick i vad arbetsgivarna anser viktigt om vi 

intervjuat fler anställda inom personalavdelningen eller de som har utvecklat företagens 

traineeprogram. De två intervjuerna som genomfördes med anställda som har en 

systemvetenskaplig bakgrund gav oss mer kunskap om traineeprogrammen och hur 

examinerade systemvetare ser på den systemvetenskapliga utbildningen vid Uppsala 

Universitet. Det var mindre om förväntningar som arbetsgivaren har på systemvetare och mer 

om hur de ser på sin egen anställning och förväntningarna de hade på sig som nyanställda. Vi 

ansåg att tre olika positioner på It-företag skulle ge en bredare bild, men i slutändan så är det 

de anställda inom personalavdelningen som kan ge en klarare bild av arbetsgivaren i sin 

helhet. Mycket av resultaten är hämtat från intervjun som genomfördes med en anställd inom 

personalavdelningen på AlfaX, som även är ansvarig för rekryteringen vid deras 

graduateprogram.  

 

7.2 Förslag till vidare forskning 
 

Eftersom att vi valde att enbart begränsa oss till systemvetare från Uppsala Universitet, 

lämnar detta utrymme för vidare forskning hur systemvetare i hela Sverige ser på 

utbildningen och uppfattas på arbetsmarknaden. Men med vår uppsats har man något att utgå 

ifrån och den kan därför användas till att jämföra resultat med senare forskning inom ämnet. 

Det skulle även vara intressant med forskning mer ingående på traineetjänster. Särskilt om 

några år då vi anser att de inte kommer att finnas i lika stor utsträckning. 
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9 Bilagor 
	  
Här presenteras bilagor av intervjuerna som har genomförts och hela enkäten. 

9.1 Intervju Alfa 2014-04-22 
 

Hur länge har du jobbat här? 

 

I 3 år lite drygt. 
 

Vilken position har du? 

 

Just nu är jag anställd på HR-avdelningen och jobbar med rekrytering och vårat 

graduateprogram. 
 

Hur länge har ni haft erat traineeprogram? 

 

I sin nuvarande form i 2 år men har sett ungefär likadant ut sen 2010. 
 

Vet du varför ni har utvecklat ett traineeprogram? 

 

Jag var inte med när det grundades men har jobbat med detta i 1 och ett halvt år men det beror 

på 3 anledningar varav 1 för att attrahera unga, men även för att träna unga på ett effektivt sett 

som inte har någon arbetserfarenhet att komma in i konsultrollen och till sist att ge alla en 

gemensam bas på vad man bör kunna. 
 

Hur har det fungerat? 

 

Vi gör mätningar och liknande, och man kan säga att vi gjort om det en del och nöjdheten har 

ökat så vi är nöjda med det. Självklart finns det alltid saker man kan göra bättre. 
 

Hur länge pågår erat traineeprogram? 

 

Det är ett två årigt program, Jag vet själv inte om jag skulle kalla det ett traineeprogram utan 

vi själva kallar det graduateprogram. det är inte ett ledarskapsutvecklingsprogram som jag tror 
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banker har som tar in 4-5 st. Vi tar in många fler och det är mer som ett två årigt 

utvecklingsprogram som man tränas in i konsultrollen för att göra karriär på AlfaX. 
 

Vad arbetar ni med på AlfaX? 

 

Vi är alla IT-konsulter precis som jag har varit och vi har typiskt stora projekt som vi själva 

driver där kunden säljer ett helt åtagande till oss och så får vi själva bemanna och styra över 

hur vi fördelar och löser detta. Parallellt säljer vi även resurser som enskilda konsulter där vi 

kan vara underleverantörer till ett annat konsultföretag eller direkt till kunden så vi blandar 

hela åtaganden med hela resurser. 
 

Vet du om ni har anställt många systemvetare? Söker ni just systemvetare? 

 

Ja det gör vi. Vi anställer ganska brett och mycket på personlighet. Men eftersom vi söker 

ganska brett inom olika kompetenser så kan de vara allt från mycket programmerare med 

fokus på java och .NET tillprojektledare och där emellan semitekniska. Men på senare år har 

det blivit mycket systemvetare. 
 

När ni går ut med att ni söker systemvetare inom vilka områden söker ni dessa? Vill ni 

ha bra programmerare som gått systemvetenskap eller något annat då det är en ganska 

bred utbildning? 

 

Jo jag skulle nog främst säga utvecklare men hos de som vi ser potential i kan ta en mer 

ledande roll senare. Men vi vill gärna att man börjar lite mer tekniskt, annars kan det vara 

inom test och lite kravhantering också. 
 

Vet du om ni anställt många systemvetare från olika universitet? 

Jarå. 
 

Och har det märkts på dem? tekniskt sett? De från KTH mer tekniska än Uppsala och 

vise versa? 

 

nej de kan inte jag säga, men kanske att någon enstaka chef skulle kunna säga men jag jobbar 

lite för långt ifrån alla trainee anställda även om jag känner de väl. 
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Tycker ni att systemvetare har en tillräckligt teknisk kompetens när de tar examen och 

kommer ut? Eller behövs det något år för att komma in i arbetet? 

 

Ja, vi tycker att det är en bra bas, men vi tittar mycket på att man gärna får ha gjort någonting 

utöver studierna vid sidan om. Antigen varit engagerad eller att som vissa har till och med 

programmerat och utvecklat egna saker vid sidan om så antingen eller för att de visar ett driv 

som individen har. Men själva innehållet tycker vi är bra men vi vill även gärna att om man 

ska jobba med java så ska man ta ett java cert när man börjar på AlfaX. Vi vill komplettera de 

med utbildningen som de har. 
 

Vilken nivå av teknisk kunskap förväntar ni er att en systemvetare ska besitta? 

 

Det är en svår fråga. 
 

Jag menar ska de även kunna SQL eller kollar ni mycket på java och .NET? Eller vill ni 

att de ska ha mer kompetens inom utveckling än de har? 

 

Ofta räcker de med att vi kan se att de har antingen java eller .NET och kan visa på att det 

bara inte är en baskunskap som att man har läst det utan har gjort nånting i ett projekt eller 

nått eftersom vi ger alla chansen att certifiera alla medarbetare i java för att kunna visa kunder 

då det är viktigt att kunna visa. Så det är svårt att säga men gärna gjort någonting och inte 

bara pluggat. Men vi kräver ofta inte att man har mer än 1 ben att stå på. 
 

Efter hur lång tid tycker ni att man bör kunna arbeta självständigt? 

 

vi brukar säga att de går åt någon månad att komma in i företaget och certifiera sig och så, sen 

beror det lite på hur snabbt vi kan få ett projekt för att vi vill sätta helt juniora tillsammans 

med seniora så att de inte hamnar själv ute hos kund. Men de brukar jobba ganska 

självständigt redan efter bara några månader. Men man är inte själv ute och jobbar utan har 

någon mentor. 
 

Vilka egenskaper söker ni efter hos en nyexaminerad systemvetare som kommer på 

intervju hos er? t.ex. driven, social, teknisk osv? 
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ja, social kompetens är ganska vagt men om jag skulle specifiera det lite så vill jag nog säga 

öppen och hjälpsam.  
 

En lagspelare? 

 

Ja vi tittar mycket på det, det funkar väldigt bra hos oss eller man behöver vara det för att 

lyckas hos oss kanske mer än att vara en individualist, sen så är det klart att alla vill göra sin 

egen grej också men vi tittar mycket på lagspelare och en viss ödmjukhet.  
 

Kan ni tex tänka er att anställa den som kanske inte är den som är bäst rent tekniskt 

eller på att programmera för att hen är en bra lagspelare i och med erat 

graduateprogram där man kanske kan komma in och lära sig mycket på jobbet? 

 

Ja, definitivt. Och vi ja verkligen. Vi tycker att man ska ha en basnivå av visa olika 

egenskaper. Vi tittar självklart på betyg men verkligen inte bara men hyfsade betyg och så 

kanske man gjort nånting antingen idrottsligt eller utanför studierna men sen är det mycket 

personlighet vi går på, så definitivt, man ska liksom funka hos kund då vi inte kan gömma 

undan våra programmerare i en skrubb utan de måste vara sociala, öppna och ha en viss 

integritet. 
 

Vi skriver som sagt vår c-uppsats om vad en arbetsgivare förväntar sig av en 

nyexaminerad systemvetare och är det någonting du känner att vi glömt ta upp? eller 

poängtera? 

 

Jag tror att det som vi ofta får förfrågan om är om vi lägger ut 2 olika roller där en kanske är 

projektledare och en är mer teknisk då får vi kanske 1000 ansökningar på projektledar-rollen 

och kanske 10 på den tekniska. Nej de var lite väl överdrivet men åt de hållet. Det jag brukar 

fundera kring är att dels skulle jag vilja eller som ett råd som jag tror andra företag också 

försöker förmedla att man får gärna vilja grotta ner sig i tekniken i kanske 1 eller 2 år så att 

man får en bas innan man går vidare och blir projektledare. Det är liksom ett allmänt 

karriärsråd i branschen för det är mycketmycket svårare att komma in på en projekt ledarroll 

eller liknande direkt. 

Jag skulle nog säga att systemvetenskap är ett 3 årigt program eller hur 

ja 
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och så har man en ingenjör som läst 5 år så skulle jag nog säga att systemvetaren skulle 

behöva gå mer eller behöva göra några fler tekniska år för att sen kunna förflytta sig medan 

det är lättare att ge en 5 års studerande en projekt ledarroll som vi även kan vraka och välja 

mellan. 
 

Men kan man säga att ni ser Systemvetare som mer generalister än som specialister? 

 

Ja men det gör vi, de behöver kanske träna sig lite mer inom någonting på jobbet, men oftast 

också väldigt sociala liksom de har inte riktigt hunnit nörda ner sig och blivit väldigt smala 

eller kanske lite insnöade, vilket vi gillar speciellt i konsultvärlden. 
 

Det är kanske lite av en given fråga men att systemvetare kanske inte riktigt vet vad de 

vill göra och det är därför de kan ses lite som generalister? 

 

Ja men det tycker jag. 
 

Vad finns det emellan som du sa projektledning och utvecklare? test, krav? 

 

Förklarade kanske lite fel men längst ner kan du tänka dig utvecklare, test och krav som ligger 

på samma “nivå”. Och junior projektledare är också här. Så man kan direkt från skolan börja 

som junior projektledare, med det finns extremt få platser och extremt många sökande. Sen 

har varje olika karriärstegar så att säga. Jag skulle tipsa om att antingen fördjupa sig inom 

utveckling men det är inte så många som vill de eller gör de utan det gör man ofta i början och 

sen tar man ett litet sidosteg innan man tar nästa steg i karriären och då kanske man byter till 

t.ex. bussiness analysis eller projektledare. De vanliga karriärbanorna är projektledning eller 

utveckling. 
 

Har det lett till bättre anställningar med ert graduateprogram? 

 

ja, ja definitivt. Jag har själv även gått det. Hos oss är det inte bara att man snabbt kommer in 

i rollen, det är också väldigt socialt. Både att det är många som kommer utifrån landet som 

kanske inte känner så många vilket gör att man blir ett socialt tajt nätverk samt att man lär 

känna organisationen väldigt bra för att man får resa till de olika kontoren och lära känna 

chefer på olika nivåer. Jag skulle säga att det är bättre att komma in som trainee än vad det är 

att komma in som enskild person. 
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Tror du att graduateprogramet kommer att leva kvar länge om säg utbildningen skulle 

bli “komplett”. Och en systemvetare är reda att komma ut att jobba direkt? Eller tror 

du att det är en fas vi är i idag när alla har traineeprogram? 

 

jag tror att det är en hype kring traineeprogrammen, och jag tror inte bara det är för att vi så 

nödvändigtvis vill utbilda utan jag tror att det kan vara lika mycket att det är väldigt modernt 

och det är ett bra sätt att locka de mest drivna. Jag vet inte men jag har fått för mig att det är 

många som vill gå ett traineeprogram så då lockar man de till sig. Men vi har det ju våra 

konsulter jobbar i projekt redan från en månad så det är inte 2 år som vi lägger på att de 

utbildar sig. Utan ganska snabbt så gör de även vanliga projekt. Men vid sidan om det så går 

man ett utbildningsprogram. Det skulle bli ohållbart om vi skulle lägga 2 år på utbildning. 
 

Skulle man kunna korta ner det då? 

 

Absolut, och vi har ganska nyligen för något år sedan förlängt det så det skulle man kunna 

justera fram och tillbaka beroende på hur vi ser på studenter. 
 

Har ni fast anställning på graduateprogramet? 

 

Ja det har vi, först är det provanställning i 6 månader men de flesta övergår sen till en fast 

anställning för att vi är nöjda.’ 
 

9.2 Intervju Olle 28-04-2014 
 

Varför valde du att studera systemvetenskap? 

Jag var säker på att jag ville jobba med datorer innan jag sökte systemvetenskap. Varför det 

blev systemvetenskap minns jag inte riktigt. Jag ville läsa på Uppsala Universitet och deras 

utbud av treåriga IT-utbildningar med inriktning på utveckling är väl egentligen bara 

datorvetenskap och systemvetenskap. Att det blev systemvetenskap var nog för att det var fler 

kurser inriktade på systemutveckling istället för mattekurser som de har på datorvetenskap. 
 

Hade du ett stort intresse för programmering innan du började dina studier på 

systemvetenskap? 
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Jag hade ett intresse av utveckling men ingen kunskap alls, jag hade inte programmerat innan 

jag började plugga. Jag hade nog inte ens sett en endaste rad kod, annat än lite html. Jag är 

naturligt nyfiken och gillar att plocka isär saker. Datorer och datorspel har alltid varit mitt 

största fritidsintresse och jag var intresserad av att kunna plocka isär och bygga upp program 

och spel. 
 

Hade du ett stort intresse för programmering innan du började dina studier på 

systemvetenskap? 

 

Ja, ökad förståelse gav ett ökat intresse. 
 

Vilka kompetenser känner du att du har utvecklat mest under dina studier på 

programmet? 

Mycket av det “mjuka” vi läste under studierna kände jag att jag kunde innan. Alltså namn på 

processer, termer kring utveckling och sådant. Så det jag känner att jag utvecklat mest är 

programmeringskunskaper och logiskt tänkande. Dock kommer mycket av den kunskapen 

från att jag startade egna hobbyprojekt under fritiden när jag pluggade, snarare än från själva 

studierna. Studierna gav mig en plattform att stå på, en baskunskap, men större delen fick jag 

när jag satt hemma och byggde applikationer på egen hand. 
 

Hur tycker du att din utvecklingskurva har varit på traineeprogrammet jämfört med 

den du hade i studierna? 

 

Traineeprogrammet är mycket mer praktiskt än vad studierna är och inte lika mycket onödigt 

runt om. Man lär sig det man behöver och får praktisera det direkt. Utvecklingen går därför 

mycket fortare på traineeprogram än i studier. Jag kände även en större press på mig att 

prestera när jag kom till jobbet än när jag pluggade och lärde mig mer så. 
 

Vilket traineeprogram går du nu? Hur länge har du jobbat på där? 

 

Jag kom in på KnowITs traineeprogram med start i september 2013. Traineeprogrammet 

varade året ut. Jag är alltså inte trainee längre och har jobbat på KnowIT i åtta månader. 
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Varför valde du att gå ett traineeprogram istället för att söka fast anställning direkt? 

Eller istället för att plugga vidare? 

 

Jag hade planer på att plugga vidare och sökte bara ett fåtal jobb. När jag väl fick erbjudande 

från KnowIT valde jag dock ändå att ta det. Det var väldigt få från klassen som valde att 

plugga vidare så jag kände att jag inte ville vara den enda som fortsatte plugga när alla andra 

gick vidare i livet. Sen lockade självklart pengarna. 

Att det blev ett traineeprogram är för att det kändes som en mjukstart. Vad jag hade hört från 

folk som jobbar är att det är stora brister i utbildningen och då kändes det mer förlåtande att 

komma in som trainee och ha bristande kunskap snarare än att komma in som nyanställd. På 

traineeprogrammen är det även flera som börjar samtidigt och att komma in i en grupp med 

nyexaminerade där alla är på typ samma nivå kändes bra det med. 
 

Vad får du jobba mest med? 

 

Systemutveckling i SharePoint. Jag har jobbat för flera olika kunder men för samtliga har det 

varit förvaltning och nyutveckling av befintliga intra- och extranät. Under första tiden i 

traineeprogrammet pluggade vi tillsammans alla traineer och gick på föreläsningar.  

Sedan fick vi komma in i våra kundteam och ta rygg på de andra utvecklarna, se live-exempel 

och bli guidade genom processen och så. Därefter fick vi ta an riktiga ärenden på egen hand. 
 

Var det ett självklart val hos vilka du ville gå traineeprogram hos? 

 

Nej. Jag fick erbjudanden från flera företag och hade väldigt svårt att välja. Jag fick en bra 

magkänsla från KnowIT och jag kände folk som jobbade där. Det var även två från klassen 

som skulle börja samma traineeprogram så jag valde KnowIT. 
 

Har du haft möjligheten att kunna jobba inom olika områden i ditt traineeprogram? 

Tex Kravhantering, test, programmering etc. 
 

Ja. Jag har varit en del av hela processen. När vi studerade i början av traineeprogrammet så 

fick vi lära oss om alla delar av systemutveckling. När jag sedan kommit ut och fått börja 

jobba på riktigt så har jag varit del av det mesta i olika projekt. Mest programmering, det är 

mitt vardagliga jobb men till varje sprint (hos den kunden jag jobbar mest med) går vi igenom 
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krav. Enklare testning i form av peer-review och systemtest (vid slutet av sprintar) är även en 

del av mitt vardagliga arbete 

	  

9.3 Intervju Emil 2014-05-06 
	  

Vad heter du? 
 

Jag heter Emil. 
 

Och jobbar med vad för nått? 
 

Jag jobbar på Exor med som systemutvecklare och projektledare. 
 

Lite om utbildning och så, varför valde du att studera systemvetenskap? 
 

Jag hade ett allmänt intresse för IT, visste inte helt vad jag ville göra så jag läste på om vad 

det fanns för olika utbildningar om vad de kunde erbjuda och då valde jag systemvetenskap 

för att det har en sådan bredd och man kan egentligen bli vad man vill.  
 

Hade du någon fundering på att bli speciell mjukvaruutvecklare eller var det mer att 

det var en bredd utbildning som gjorde det möjligt att du kunde gå mot projektledning? 
 

Alternativ nr 2, jag ville ha alla dörrar öppna. Jag hade läst lite programmering i gymnasiet 

och tyckte att det var spännande men hade inte gjort det tillräckligt mycket för att vara säker. 
 

Men under dina studier så fick du större intresse för det? 
 

Ja, definitivt.  
 

Vilka kompetenser känner du att du har utvecklat mest med under dina studier? 
 

Oj, kunskap om programmering skulle jag säga. En sak som inte är så jättebra under kurserna 

är att man inte får programmera så jättemycket. Men det kommer man fort ikapp med så fort 

som man har börjat jobba. Och jag känner att jag lärde mig mycket om det här med 

metainformationen om hur historian om hur programmering går till, de olika paradigmen, de 



	   J	  

olika systemutvecklingsmetodikerna. De är just det som jag känner att jag har tjänat mest på 

från plugget. Själva programmeringen i sig lärde man sig så lite, tog en vecka på jobbet så var 

man ikapp. 
 

Det var en fråga vi hade också, hur har din utvecklingskurva gått när du har börjat 

jobba i jämfört med hur den var under studierna? 
 

Det har gått spikrakt uppåt. Så är det ju, när du sitter 8 timmar om dagen och omges av 

kompetenta kollegor som kan hjälpa dig. Så det har gått spikrakt uppåt. 
 

När du sökte jobb, vilka egenskaper/kunskaper tyckte du efterfrågades mest? 
 

Social kompetens är såklart viktigt, konstigt nog så har det inte varit så stor efterfrågan på 

teknisk kompetens. Den har alltid varit där, i alla fall de stora företagen, “det kommer, det 

kommer” så huvudsakligen social kompetens kunna handskas med människor. Men också lite 

problemlösning kanske. Den tjänst som jag har just nu är väldigt teknisk så där var det mer 

tekniskt efterfrågan än vad det var på de andra jobben jag sökt.   
 

Tror du att det är just social kompetens från oss systemvetare för att vi kanske är lite 

mer utåtriktade än datavetare? 
 

Ja, definitivt.  
 

Vet du varför du valde att börja jobba direkt och inte studerade vidare? 
 

Det stod lite och velade, jag var faktiskt inte helt säker jag funderade på att jobba men 

funderade också på att ta en master. Men jag insåg sen så fort jag började jobba så kände jag 

att det jag lär mig två år på master, eller när jag har jobbat två år så kommer jag att vara så 

långt förbi det. Visst det skulle vara kul att ha titeln master men man känner helt enkelt på att 

börja jobba. Och sen är det bättre betalt.  
 

Kanske i framtiden kan det vara att ha en master. 
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Ja, men jag menar om jag ska söka jobb om 10 år så kommer jag att ha jobbat 10 år som 

systemutvecklare och projektledare och då kommer ingen att bry sig om vad jag har för titel 

från plugget. 
 

Men varför valde du att börja jobba direkt och inte gå ett traineeprogram?  
 

Jag har samlat på mig så mycket programmeringskunskaper att jag kände att jag vill börja 

direkt. 
 

Du kände dig självsäker nog för att stå på egna ben och ville testa i alla fall? 
 

Ja, kort och gott. Jag hade ett deltidsjobb medan jag pluggade sista halvåret och då hamnade 

jag direkt i ett stort programmeringsprojekt som jag kände att jag klarade av.  
 

Du pratade om att du jobbade med systemutveckling och projektledning, vad är det du 

jobbar mest på Exor? 
 

Min roll är att jobba med projekt, jag sköter hela kundkontakten, uppskattningar, offerter, 

design och utveckling. Men det är kanske 5-10% av mitt jobb. 90 % har varit att faktiskt 

implementera och slutföra det jag lär mig ifrån min kundkontakt. Så jag har hela tiden 

löpande att ge svar på mail och prata i telefon hela dagarna med kunder. Men annars är det 90 

% knacka kod, men inte bara programmering i systemutveckling det är ju också modellering i 

det. 
 

Kände du att du hade tillräckligt med teknisk kunskap när du började på Exor? 
 

Ja fast inte på grund av studier, det är för att jag har suttit på min fritid. Studierna täcker bra 

områden men de gick inte tillräckligt djupt nog in på dem.  
 

Tror du att Exor inte har ett traineeprogram för att de söker personer som redan kan 

stå ensam på benen? alltså lite bättre programmerare? 
 

Ja, vi söker inte de som är helt självgående från dag ett men de som snabbt kan bli det. 
 

Så det är därför ni inte har valt att ha ett traineeprogram? 
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Ja men sen är det också ekonomisk faktor också, idag är vi 23 anställda och vi har tillräckligt 

god vinstmarginal för att ha ett traineeprogram men inte behovet för det som det är idag. Vi 

får in folk ändå. 
 

Vilka tekniska egenskaper letar ni efter hos en arbetssökande när det kommer till 

utveckling? T.ex. mobilutveckling, kanske lite olika programmeringsspråk, eller 

gränssnitt.. 
 

Först och främst håller vi på med .Net utveckling. Så det är där vi är som bäst. Men det nya 

inom systemutveckling idag är webbprogrammering så att kunna webbteknik är oerhört 

viktigt.  
 

Typ koppla samman webbservices? 
 

Ja, precis men också HTML och Java Script. Det är sånt som en utvecklare antas ska kunna 

men folk kan inte det. 
 

Tror du att det finns ett glapp mellan det som arbetsgivare efterfrågar och det som 

utbildningen inte ger? 
 

Mm, vad som man kan se de senaste åren är en rörelse att webben blir allt mer och mer 

komplicerad. Du kan bygga väldigt komplicerade hemsidor idag som sköter mycket logik och 

funktionalitet och det har egentligen skett de senaste åren. Tidigare sågs HTML och Java 

Script som front-end skiten som man inte brydde sig så mycket om och marknaden har hängt 

med och tycker att detta är viktigt men universiteten har inte hängt med lika mycket. Det 

minns jag från när jag pluggade för två år sen, HTML var bara en sidnot. Men idag så har vi 

HTML5 och Java Script som det går att göra rika applikationer med. När vi får in en kund 

idag som vill ha ett verksamhetssystem så rekommenderar vi verkligen att göra det i webben. 

Att ha det som en applikation på datorn det är det inte på tal om. 
 

Anställer ni många systemvetare på Exor? 
 

Nästan exklusivt, vi har ett par datavetare som anställda sen tidigare men de senaste är 

systemvetare. Det är de vi söker. 
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På grund av..? 
 

En blandning mellan social kompetens och teknisk kompetens. Som civilingenjör och 

datavetare, visst fantastiskt som teknisk men.. lite stereotypiskt kanske men de har inte samma 

sociala kompetens som systemvetare.   
 

Ni jobbar väldigt nära med kund eller? 
 

Ja, jag har som sagt kontakt med kunderna varje dag. 
 

Ja men då gäller det såklart att vara lite utåtgående.  

Men nu när du inte valde att börja som trainee, fick du från början ta på dig lite större 

arbetsuppgifter än vad dina klasskompisar fick göra (som gick trainee) och stå lite på 

egna ben lite snabbare? De förväntade sig mer av dig eller?  
 

Definitivt, så är det ju. I början var det väl kanske så att konsultchefen hade kontakten med 

kunderna tills dess att jag kände mig mogen att ta över det ansvaret själv. Men efter en månad 

eller två så var ju jag projektledare och hade eget kundansvar, så det gick ju väldigt snabbt.  
 

Jobbar ni mycket i team eller får du jobba mest själv? 
 

Det beror på projekten. Vi har ju vissa projekt som är typ 100 timmar och då är det ingen 

anledning att vara mer än en medan vårt största projekt är på typ 6000 timmar och då är vi ett 

team på 8, så det skiljer ju väldigt mycket. 
 

Men hur delar ni upp arbetet då när ni har ett projekt på 6000 timmar? 
 

Finns ju en projektledare som ansvarar för det, men just i de stora projekten använder vi oss 

av scrum och kör sprintar. Varje sprint innehåller en uppgift som man får plocka uppgifter 

vart efter. 
 

Ni kan fråga han bredvid? 
 

Ja. Men nu har vi börjat med att man har en mentor de första 6 månaderna som är uttalad och 

som man kan fråga om hjälp. Sen har ju vi en sådan stämning att man kan fråga alla, men just 
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en sådan person som man prata med en timme i veckan om teknik och hur det är att jobba 

eller vad som helst. 
 

Du var inne lite på det men har ni funderat på att starta ett traineeprogram? 
 

Det har ju pratas lite grann men vi har valt att gå med det här mentorskapet istället.  
 

Men hur ser ni på traineeprogram på företag? ser ni de som överflödiga eller ni kanske 

inte kan ta in tillräckligt många. 
 

Jag tror marknaden behöver det och många från skolan behöver det men det inte något som vi 

vill ha. Vi anställer hellre de som kan stå på egna ben direkt. 
 

Ni är ju lite mindre också. 
 

Ja vi som sagt 23 idag. 
 

Ett annat företag vi intervjuat hade 125 000 anställda och då har man kanske råd att ta 

in 20 st till ett traineeprogram och ha en lite längre inlärningskurva på dem. 
 

Jo men precis det är ju en investering i dem som de betalar pengar idag som de anställda 

kommer att göra om två år. Det är mycket farligare för oss att göra den investeringen.  
 

Vi är lite inne nu i vårt arbete varför folk väljer systemvetenskap som utbildning. 

Många väljer den inte för att bli programmerare eller mjukvaruutvecklare men att det 

är det som efterfrågas mest på marknaden av vår utbildning, hur ser du på det? 
 

Grejen är väl det att man måste ha en inkörsport i IT-branschen och det går inte att börja som 

heltids projektledare eller systemarkitekt osv och därför måste man börja någonstans och då 

tror jag att många börjar som utvecklare och programmerare för det är en bra inkörsport.  
 

Om man kollar på våra enkätsvar som vi har fått in så är det många som inte vet vad de 

vill bli men de söker den systemvetenskapliga utbildningen för att de har ett intresse för 

teknik eller ser goda möjligheter för att få ett jobb osv. Då kanske den 

systemvetenskapliga utbildningen borde informera att man kommer att få jobba några 

tekniska år när man kommer ut och måste köra programmering. Samtidigt som många 
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idag hoppar av programmeringskurser idag och byter ut dem mot något enkelt, men det 

skulle man ju aldrig klara av ifall man började jobba hos er. 
 

Nej det skulle vara svårt. Alla vi har anställt har haft ett sidointresse vid sidan om studierna, 

de har programmerat för den man får i systemvetenskap är inte tillräcklig. Så är det bara. 
 

Är det viktigt när man kommer till er att man har gjort något vid sidan om? 
 

Det är inte så att man måste ha gjort ett projekt vid sidan om men att du har ett intresse för 

programmering utöver dina studier. Det är inte viktigt, det är kompetensen som är viktig, vart 

den kommer ifrån är nästan irrelevant. Så länge du kan programmera så har du en chans. 
 

Hur många procent programmerar är ni hos Exor? Jag förstår att alla kan 

programmera men ni är 23 anställda. 
 

Vi är 23 anställda, så har vi vår VD som håller på med ekonomi, en konsultchef fast han är 

också utvecklare, en testare sen har vi två designers som jobbar rent grafiskt så vi har 19 som 

kan programmera. 
 

Som jobbar med programmering 
 

Ja. 
 

Hur ser er arbetsmiljö ut? 
 

Just nu har vi flyttat till en större lokal och sitter i ett öppet landskap. 
 

Men hur är jargongen? alla kan programmera och det är mycket IT-skämt o så?  
 

Ja det skulle man kunna säga. Mycket barnsliga ordvitsar 
 

Skulle ni klassera er som datanördar? 
 

Utan tvekan. 
 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 
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Kommer in till kontoret någon gång mellan 8-9. Kollar igenom inkorgen, svarar på mail. 

Öppnar upp Visual studio och börjar programmera, får kanske ta emot några samtal och mail. 

Käka lite lunch sen programmera lite mer. Ibland är det möten också. 
 

Mycket programmering alltså. 
 

Ja, undantaget är ju då jag har kundkontakt eller om det är modellering av system och 

databaser och sådant. 
 

Tycker du att den systemvetenskapliga utbildningen behöver bli lite mer tekniskt i 

framtiden? 
 

Ja, definitivt. 
 

Tror du att universitetet skulle kunna använda vår undersökning för att kunna utforma 

några kurser? 
 

Definitivt. Vad som behövs är mer programmering 
 

Skippa flash och göra nånting nyare (mer modernt programmeringsspråk)?’ 
 

Ja precis. Alla som har gjort den systemvetenskapliga utbildningen ska kunna öppna Visual 

studio och känna sig bekväma och så är det inte nu. Det är vad som skulle behövas. 
 

Varför valde du inte datavetenskap? 
 

Datavetenskap har en lite trängre korridor, fanns inte lika många valmöjligheter och jag visste 

inte riktigt vad jag ville göra. 
 

Nej juste, du var inte helt inne på att börja programmera från början, utan det växte 

med tiden. 
 

Ja det tog väl ett år innan jag visste vad jag ville hålla på med 

 

Tycker du att vi har missat något?  
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En sak som kan vara intressant för er att spekulera i är en trend som vi har sett de senaste åren 

är att priset för en konsult har sjunkit ganska mycket och det sjunker fortfarande i och med låg 

konjunkturen är det många konsultföretag som erbjuder bättre priser för att få behålla 

kompetensen för att inte förlora till sina konkurrenter. Samtidigt ökar lönerna för konsulter 

vilket gör att vinstmarginalen för företaget sjunker, i alla fall för konsultföretag. Och det är 

intressant för det kan påverka traineeutbildningar. För när man inte har så mycket 

vinstmarginal, har man råd då att plocka in folk som inte kan så mycket? 
 

Intressant. Bra diskussionsfråga 
 

Ja ni frågar idag vad företag förväntar sig men vad förväntar de sig om 10 år? Kommer det att 

finnas samma traineemöjligheter?  
 

Kanske måste utbildningen vara bättre tills dess då ifall det inte finns samma 

traineemöjligheter 

Precis. 

 

9.4 Tilläggsfrågor med svar från Alfa 
	  
1, Är det bara nyexaminerade som får söka till ert graduateprogram eller får folk med 

arbetserfarenhet söka till dem också?  
 

Vi fokuserar huvudsakligen på nyexade och personer med max två års erfarenhet. Men det 

händer att vi gör undantag. 
 

2, Ni nämnde att det vore positivt ifall man gjorde något utöver studierna, tex idrott 

eller utvecklat något. När det kommer till att utveckla något vid sidan om, vad är det ni 

söker då? Något specifikt som ni gärna vill att man ska kunna inom programmering 

som tex MVC, Web services eller allmänt bara ha bra kännedom om .Net och Java?  
 

Vi har inget uttalat specifikt som skulle vara meriterande, mer bara generellt att det är bra om 

man har lite hands-on-erfarenhet inom tex Java och .Net. 
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9.5 Tilläggsfrågorna med svar från Olle 
	  
1, var det några speciella tekniska kunskaper de efterfrågade och var de några speciella 

personliga egenskaper?  

 

För KnowIT (och i princip alla andra traineetjänster jag sökte) är personlighet viktigast. 

Självklart är utbildningen viktig. Men kan företag välja en person med höga betyg som inte 

funkar som människa väljer de hellre en som bara har G men som är trevlig och glad 3.  
 

Gav dina fritidsprojekt någon fördel när du sökte jobb? fick du visa upp det? 

 

Ja. Det fick mig att sticka ut i urvalsprocessen. Jag fick inte visa upp något jag kodat men jag 

pratade om det på alla mina intervjuer. 

 

9.6 Enkätundersökning 
	  
	  
1, Vilken årskurs i systemvetenskap går du? 
 
 
1:a 4 5 % 

2:a 26 33 % 

3:a 34 44 % 

Läser Master eller jobbar 14 18 % 

   
2, Har du gjort något projekt utanför studierna på fritiden? 
 
Ja 33 42 % 

Nej 46 58 % 

   

3, Om ja på fråga 2, i vilket språk gjorde du det i? 
 
Java 9 12 % 

C# 23 31 % 

HTML/HTML5 20 27 % 

PHP 15 20 % 

Python 0 0 % 
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Övriga 8 11 % 

   
4, Har du utvecklat ett större intresse för programmering under programmets gång? 
 
Hade redan stort intresse för programmering 6 8 % 

Ja, det har ökat ju mer jag har programmerat 59 74 % 

Nej, möjligtvis tappat intresse som jag hade 3 4 % 

Nej har mer sett det som ett hinder och bara försökt klara kursen 12 15 % 

   

5, Hur mycket hade du programmerat innan du började plugga systemvetenskap? 
 
Mycket (jobbat eller tagit kurser inom programmering innan) 4 5 % 

Lite (gymnasiet, någon grundkurs eller gjort lite på fritiden) 45 58 % 

Inget alls 
 
 

29 37 % 

7, Varför valde du att studera systemvetenskap? 
 
Tekniskt intresse 49 21 % 

Bra möjligheter att få jobb 49 21 % 

Gillar att programmera 14 6 % 

Vill jobba inom IT då det hela tiden utvecklas 53 23 % 

Vill jobba med tekniska lösningar mellan kunden och företagen 37 16 % 

Vill bli utvecklare 15 6 % 

Rekommenderades av tidningar och studievägledare 5 2 % 

Rekommenderades av vänner 
 

11 5 % 

8, För er som har varit på intervjuer redan, vad kände ni var det mest eftertraktade som 
arbetsgivaren letade efter? 
 
Social kompetens 23 52 % 

Bra förståelse hur IT-system kan förbättra affärsprocesser 10 23 % 

Bra programmering skills 10 23 % 

Bra kunskap om företaget 1 2 % 

 
9, Vad vill du jobba med efter färdiga studier? 
 
Kravhantering 10 7 % 

IT-säkerhet 13 10 % 
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Programmerare (backend) 26 19 % 

Programmerare (fronten) 15 11 % 

Spelutvecklare 4 3 % 

Webbprogrammerare 19 14 % 

Databashantering 9 7 % 

Projektledning 29 22 % 

Övriga 9 7 % 

 
 

6, Hur väl säker känner du dig nu efter att ha börjat på systemvetenskap inom 

programmering? 

 

Mycket säker (är redo att börja jobba och använda det teoretiska användandet jag har i 

praktiken)   12 15 % 

Ganska säker (Klarar kurserna i programmering ganska enkelt och skulle kunna utveckla 

något enkelt själv)  36 46 % 

Inte så säker (förstår programmering när jag får det förklarat för mig men skulle inte kunna 

skriva koden själv)  29 37 % 

Inte alls säker (förstår inte alls) 1 1 % 

 

 

 


