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Inledning
Hösten 2006 skickade Teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå Universitet ut en enkät till samtliga
studenter som tagit examen mellan 1995 och 2005. En översikt över antalet utgivna examina under
dessa år och de examina som angivits i enkäten visas i Tabell 1 tillsammans med svarsfrekvensen.
Tabell 1: Antal utgivna examina jämfört med de uppgivna examina i enkätsvaren.
Antal utgivna examina
Kandidatexamen 22

Antal uppgivna examina

Svarsfrekvens

10

45 %

Magisterexamen

215

109

50.7 %

Totalt

235 (2 st har båda examina)

118 (1 har båda examina)

50.2 %

Svarsfrekvensen är totalt 50.2 % och är därmed i lägsta laget för att man kunna dra allt för långtgående
slutsatser från materialet. Vi tror dock att de tendenser och åsikter som syns i materialet är viktiga att ta
vara på. Det är svårt att spekulera i varför man inte svarar men vi misstänker att de som svarar är de
som är mest nöjda respektive mest missnöjda med utbildningen och/eller sin nuvarande situation.
Resten av rapporten kommer att fokusera kring tre frågeställningar; Den nuvarande sysselsättningen,
Moment under utbildningen som varit till nytta för det nuvarande arbetet och Bristfälliga moment
under utbildningen.

Nuvarande sysselsättning
I enkäten ställs frågan så här:
”Hur ser din situation ut just nu?
Jag studerar
Jag är arbetssökande
Jag arbetar

Besvara frågorna 2-3!
Besvara frågorna 4-7!
Besvara frågorna 8-10!”

Frågans utformning gör att man i många fall kan välja fler än ett av alternativen. En doktorand till
exempel kan både svara ”jag studerar” och ”jag arbetar”. På samma sätt kan en person som arbetar och
går fortbildning för att söka nytt jobb kryssa i alla tre alternativen. Det medför att i analysen av denna
fråga kommer den totala procentsumman bland de svarande bli ca. 107.6 % (127 personer jämfört med
118 deltagande). Man kan i varje enskilt fall gå in och avgöra vad den svarandes huvudsakliga
sysselsättning är men det är tidsödande och det finns risk att sammanställaren inför en bias i resultaten.
Antalet personer som besvarade enkäten är 118. Av dessa angav 4 personer (3.39 %1) att de studerar för
tillfället. Av dessa 4 studerande är det 1 person (0.85 %) som studerar medan han/hon arbetar för att
vidareutbilda sig; 2 personer (1.69 %) som studerar för att slippa vara arbetslösa (detta inkluderar
personen som vidareutbildar sig) och 1 person som studerar av rent intresse. En person gav inte något
svar på varför han studerar men anger att han är doktorand. Totalt anger 5 personer (4.24 %) att de är
1

Procentvärden hänvisar till procentandelen av det totala antalet deltagande i enkäten om inte annat anges.
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forskarstuderande. 4 personer (3.39 %) angav att de för tillfället söker arbete.
Av de 118 deltagande angav 114 personer (ca. 96.61 %) att de arbetar för tillfället. Av dessa angav 108
personer (ca. 91.53 %) att de anser att deras arbetsuppgifter svarar mot den utbildning de gått. 6
personer (ca. 5.08 %) angav att de anser att deras arbetsuppgifter inte svarar mot den utbildning de gått.
Tabell 2: Fördelning av svar bland de svarande angående typ av aktivitet
(kursiv stil indikerar början på ny typ av aktivitet)
Aktivitet

Antal personer (procent av
totalt antal svarande)

Procent av antal inom aktivitet

Studerande

4 personer (ca. 3.39 %)

100 %

Studerar för att vidareutbilda sig 1 person (ca. 0.85 %)

25 %

Studerar för att inte vara
arbetslös

2 personer (ca. 1.69 %)

50 %

Studerar av rent intresse

1 person (ca. 0.85 %)

25 %

Angav inte anledning

1 person (ca. 0.85 %)

25 %

Forskarstuderande

5 personer (ca. 4.24 %)

100 %

Arbetssökande

4 personer (ca. 3.39 %)

100 %

Arbetande

114 personer (ca. 96.61 %)

100 %

Har arbete som svarar mot
utbildning

108 personer (ca. 91.53 %)

ca. 94.74 %

Har inte arbete som svarar mot
utbildning

6 personer (ca. 5.08 %)

ca. 5.26 %

Arbetsuppgifter som ej svarar mot utbildningen
6 personer anger att de har arbetsuppgifter som inte svarar mot den utbildning de gått. Vi blev
intresserade av vad de i så fall gjorde (har gjort) och detta är svaren:
y
y
y
y
y
y

Undervisning (på högskola, universitet och gymnasium) samt arbete på tre olika datorföretag. Just
nu arbete på en gymnasieskola.
Datorsupport
Systemadministration
Avdelningschef för en IT-avdelning, budget och personalansvar för 14 personer.
Doktorand (statsvetenskap)
Gruppchef för ca 10 personer som sitter i bredbandsbolagets tekniska support (anger att
personaladministration/ansvar var helt utanför utbildningen)

Vi som sammanställer och analyserar enkäten anser att fem av dessa sex har arbeten som svarar mot
den utbildning de gått även om vissa delar av arbetet som exempelvis personalansvar inte lärs ut på
utbildningen. Vi har dock valt att inte gå in och ändra de svarandes egna uppgifter men noterar att i
våra ögon arbetar 99 % med arbeten i anknytning till utbildningen.

2

Andel sysselsatta under åren 1994-2005
Tabell 3: För åren 1994 till 2005, antal sysselsatta; procentuell andel sysselsatta (arbetande);
procentuell andel sysselsatta inom ämnesområdet; procentuell andel arbetssökande och
procentuell andel studerande.
Årt a l:
Ant a l sysse lsa t t a :
Ande l sysse lsa t t a ( %) :

1994
1
100

1995
11
91.67

1996
12
100

1997
8
100

1998
8
88.89

1999
4
100

2000
14
82.35

2001
17
94.44

2002
11
100

2003
11
100

2004
14
93.33

2005
3
100

1
100

10
83.33

11
91.67

8
100

8
88.89

4
100

14
82.35

15
83.33

10
90.91

10
90.91

13
86.67

3
100

Ant a l a rbe t ssöka nde :
Ande l a rbe t ssöka nde ( %) :

0
0

0
0

0
0

0
0

1
11.11

0
0

1
5.88

0
0

0
0

0
0

1
6.67

0
0

Ant a l st ude ra nde :
Ande l st ude ra nde ( %) :

0
0

1
8.33

0
0

0
0

0
0

0
0

2
11.76

1
5.56

0
0

0
0

0
0

0
0

Ant a l sysse lsa t t a inom ä mne sområ de t :
Ande l sysse lsa t t a inom ä mne sområ de t ( %) :

Två personer som svarade på enkäten angav inte vilket år de examinerades och därför användes inte de
två enkäterna i statistiken i tabellen ovan. De två som inte angav examinationsår angav att de ansåg att
de hade ett arbete som svarar mot deras utbildning.
Tillämpar vi det data som presenteras i Tabell 3 i ett diagram (Figur 1) ser vi att under åren 1994 till
2005 har andelen sysselsatta, examinerade personer utgjort majoriteten av de totala antalet examinerade
genom åren. Även andelen sysselsatta som anser att deras arbete svarar mot deras utbildning uppfyller
detta (kom också i håg att vi anser att fem av de sex som säger att deras arbete svarar mot deras
utbildning har arbeten som motsvarar utbildningen). Vi ser också att andelen studerande och
arbetssökande håller sig väldigt låg i jämförelse och enbart rör sig om enstaka personer.
Procentuella siffror över sysselsättning
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0
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0
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0
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Figur 1: Studenternas sysselsättning fördelat på det uppgivna examensåret. Siffrorna i staplarna anger
antalet personer inom varje grupp respektive år.
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Moment under utbildningen som varit till nytta i nuvarande arbete
Enkäten efterfrågade olika moment som de svarande ansåg hade varit till nytta för dem för att klara
deras nuvarande arbetsuppgifter (fråga 12). De olika alternativen som fanns var:
y Examensarbetet
y Självständigt arbete
y Muntliga presentationer
y Rapportskrivning
y Viktig teori inom området
y Samarbete med andra
y Laborerandet
y Arbete med datorer
y Exkursioner eller fältstudier.
Två specialalternativ fanns också, där den svarande kunde ange kurser eller annat som varit till nytta:
y Kursen/kurserna...
y Annat.
Tyvärr anser vi att även denna fråga har brister. För en datavetare är det mycket svårt att skilja på
”laborerandet” och ”arbete med datorer” eftersom majoriteten av laborationerna/obligatoriska
uppgifterna på utbildningen går ut på att man arbetar med datorer. Likaså är det svårt att säga vad som
menas med ”självständigt arbete” när det kommer på raden under ”examensarbete”, är det samma sak
som åsyftas eller individuella studier som avses?
Frågan besvarades naturligtvis endast av alla de som angivit att de har ett arbete för tillfället. I Tabell 4
nedan delas resultaten in i två kategorier: De som angivit att de har ett arbete som svarar mot sin
utbildning och de som angivit att de inte har ett arbete som svarar mot sin utbildning. Notera att de
svarande kunde ange flera alternativ, vilket bidragit till att procentsumman överskrider 100 %. Vi har
också ordnat om momenten så att det högst rankade alternativet bland de som har ett arbete som svarar
mot utbildningen kommer först.

Tabell 4: Moment under utbildningen som varit till nytta i nuvarande arbete.
Moment

Arbetet svarar mot Arbetet svarar inte mot utbildningen
utbildningen

Laborerandet

69 (64 %)

4 (40%)

Arbete med datorer

43 (40 %)

7 (70%)

Viktig teori inom området 39 (36 %)

3 (30%)

Examensarbetet

37 (34 %)

3 (30%)

Självständigt arbete

37 (34 %)

2 (20%)

Samarbete med andra

33 (31 %)

3 (30%)

Rapportskrivning

23 (21 %)

5 (50%)

Muntliga presentationer

20 (19 %)

3 (30%)

Exkursioner/fältstudier

1 (1 %)

0 (0%)
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I Bilaga 1 återges listan på kurser som lyfts fram som extra viktiga i sin helhet. Sammanfattar man
listan och grupperar ihop kurser så får man följande större grupper:
y

Datakommunikation och datornätverk, distribuerade system: 26 svar

y

Programvarukonstruktion, Software engineering och objektorienterad progamvaruutveckling
(kurser som kräver att studenten redan kan flera programspråk och som fokuserar på större
programmeringsprojekt): 14 svar

y

Programmeringskurser, datastrukturer och algoritmer, java, c++ (nybörjarkurser och kurser som
fokuserar på programmeringshantverket): 13 svar

y

Systemprogrammering, operativsystem och datorarkitektur: 12 svar

y

Databasteknik-kurserna: 6 svar

y

Matematik: 5 svar

y

Fördjupningskurser i datavetenskap: 5 studenter

Bristfälliga moment under utbildningen
En fråga ställdes (fråga 13) angående vad den svarande anser saknades och/eller vad som kunde funnits
mer av utifrån den svarandes nuvarande erfarenhet. Alternativen var som följer:
y Mer självständigt arbete
y Fler muntliga presentationer
y Mer samarbete med andra
y Mer eget laborerande
y Fler yrkesinriktade kurser.
Två specialalternativ fanns även, på samma sätt som i fråga 12 som beskrevs i föregående avsnitt:
y Kurser med inriktning mot...
y Annat
Som tidigare visas resultaten för svarande som angivit att de har ett arbete som svarar mot sin
utbildning separat från de resultat från de som svarat att de inte har det. Vi kan se att i båda fallen
efterlyser man fler yrkesinriktade kurser och fler muntliga presentationer.
Tabell 5: Moment under utbildningen som saknades/kunde ha utökats.
Moment

Arbetet svarar mot Arbetet svarar inte
utbildningen
mot utbildningen

Fler yrkesinriktade kurser

34 (31 %)

4 (40 %)

Fler muntliga presentationer 22 (20 %)

3 (30 %)

Mer samarbete med andra

22 (20 %)

1 (10 %)

Mer eget laborerande

6 (6 %)

0 (0 %)

Mer självständigt arbete

3 (3 %)

0 (0 %)
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I Bilaga 2 återges en lista på de kurser och/eller inriktningar på kurser som man saknat under
utbildningen. De två största grupperna bland svaren är de som vill ha kurser inom projektledningledarskap-organisation-ekonomi-Affärsutveckling-entreprenörskap 22 svar och de som vill ha mer
specifika kurser inom en eller flera av programvaruutvecklingens olika faser design-testningkravhantering-versionshantering. Sen finns det spridda önskemål om kurser som redan ges på
institutionen eller närliggande områden. Magisterprogrammet hade en mycket stor frihet och många av
studenterna valde att läsa datavetenskap även på sina ”valfria” poäng vilket de uppenbarligen delvis
ångrar nu!
Man kan också se bland svaren att många anger termer som rör den objektorienterade paradigmen som
till exempel UML och Design patterns. Ytterligare analys skulle krävas här men vi misstänker att de
som saknar dessa delar påbörjade sin utbildning före 1998 och tog examen före 2001. Vi införde
objektorienterad programmeringsmetodik som obligatorisk kurs 1998 och efter det har det också
funnits ett par fördjupningskurser inom området.

Arbeten och arbetsplatser
De svarande ombads att räkna upp vilka arbetsgivare de haft sedan examen och bland svaren fanns 173
olika arbetsplatser (Hela listan återfinns i Bilaga 4). Ericsson med alla dess underbolag där även Tieto
Enator ingår är den enskilt största arbetsgivaren med 32 som angett det som arbetsgivare. Umeå
universitet, Ladok och SLU har också angetts av många som arbetsgivare. Många (21 st anger detta)
har startat eget företag och vi känner igen flera företagsnamn som företag startade av studenter från
datavetenskap i Umeå. Det finns flera som arbetat internationellt där man exempelvis angett länder som
Tyskland, Storbritannien och Frankrike.
Vad arbetar man med då? Ja, fokus är på programvaruutveckling där man kan vara exempelvis
programmerare, systemutvecklare eller testare/validerare. Många är ledare av olika slag projektledare,
chefsarkitekt, sektionschef, gruppchef etc. En annan grupp är systemadministratörer och supportansvar
av olika slag. En delvis grupperad lista över arbetsuppgifter finns i slutet av Bilaga 4.

Sammanfattning
Det har varit intressant att gå igenom svaren på enkäten eftersom de visar på att vi har haft en god
uppfattning om vår utbildning och dess styrkor och svagheter. Arbetet med ett nytt kandidatprogram
påbörjades 2005 och startade för första gången hösten 2007. Så arbetet med att utveckla kurser och
dess innehåll pågår för fullt. Att placera programmets fokus på programvaruutveckling med krav på
breddning inom områden som ekonomi, juridik och språk verkar vara exakt det som dessa studenter
skulle velat ha. De generiska kunskaperna och färdigheterna är mycket viktiga och det syns i
enkätsvaren att det inte fungerat optimalt tidigare så vår ambition att integrera detta i utbildningen i
form av arbete med studentportfolios ligger också ”rätt i tiden”.
När det gäller anställningsbarhet har vi alltid vetat att ”Datavetare i Umeå” är ett begrepp och att
mycket få studenter har behövt kämpa för att få jobb efter examen. I denna datamängd finns aldrig mer
än en arbetssökande i någon årskull och endast tre arbetssökande totalt! Detta gäller även tiden efter
”IT-bubblans sprickande”! Det var också kul att se att spridningen av arbetsuppgifter och arbetsgivare
var så stor som den var.
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Bilaga 1 – Kurser som varit speciellt nyttiga under utbildningen
Svarande som angivit att de har ett arbete som svarar mot sin utbildning
Kursen/Kurserna...

Antal personer (om fler än 1)

Mjukvaruprogrammering
Matematik

3 personer

Datorarkitektur
Datakommunikation (I, II)

14 personer

Systemprogrammering

9 personer

Databaser (I, II)

6 personer

Java, C, C++ (Programmering)

8 personer

”Grundläggande kurser i datavetenskap”
Databasteknik
”OOPU”

2 personer

Distribuerade System

8 personer

”Kurser som behandlar programvaruutveckling”
”Systemnära programmering”
Programvarukonstruktion

2 personer

”Kurser inom datavetenskap”

2 personer

Software Engineering
Människa-Datorinteraktion

2 personer

Operativsystem C
”Programmeringsintensiva kurser”
”Samtliga [kurser]”
Datorgrafik & visualisering

2 personer

Virtuell verklighet
Linjär algebra
Datavetenskap (A, B)
Programvaruteknik
Datastrukturer och algoritmer

2 personer

Realtidssystem
”Om datorers och operativsystems uppbyggnad, kompilatorer och programspråk”
Datakommunikation och datornät

2 personer

”Datorkommunikation påbyggnadskurs”
Diskret matematik
”D-kurser i datavetenskap”
Logik

2 personer
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Objektorienterad utveckling
Kognitionsvetenskap
”Nätverk” (svarande skrev ”natvärk”)
”De flesta (utom grafisk, har ej sysslat med det)”
”Bra utbud och standard på kurserna”

Annat:
Engelsk kurslitteratur – förbättrade språkkunskaperna
Kurser i allmänhet: ”Alla kurser har använts”
Kontakter, Kårverksamhet
Arbetssätt
Variation i användande av olika typer av datorsystem
Verktyget ”Rational Rose”
”Min ekonomexamen”

Svarande som angivit att de inte har ett arbete som svarar mot sin utbildning
Kursen/Kurserna...

Annat

Distribuerade system

Litteraturläsning

”Samtliga eftersom jag lärde mig att få ansvar samt lära mig att förstå samband”

Projektledarkurser
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Bilaga 2 – Kurser som saknades under utbildningen
Svarande som angivit att de har ett arbete som svarar mot sin utbildning
Kurser med inriktning mot...

Antal personer
(om fler än 1)

Företag och institutioner som är verksamma på arbetsmarknaden
Tillämpning av redan existerande tekniker/program. (På utbildningen var det mycket ”programmera från
grunden”)
Praktisk (tillämpad) systemutveckling med vanligt förekommande kommersiella verktyg (Microsoft
Oracle, etc)
Design
UML
Forskning

2 personer

Datorkunskap
Microsofts produkter: .NET, C#, SQL Server, Visual Studio

2 personer

”Starta program civing civek” (Oklart vad som menas här)
Projektledning

5 personer

Ledarskap

7 personer

Ekonomi

3 personer

Affärsutveckling
Fysik
Simuleringsmodeller
Entreprenörskap

3 personer

Inbyggda system
Elektronik
Projektarbete

5 personer

Testning
”Någon avancerad C++ kurs”
Skrivande / dokumenterande
Databasteknik, OOPU
Distribuerade System
Organisation
Projekthantering
Utvecklingsmodeller
Operativsystem
”Databas-Administration”
Chefsroller
Yrkesinriktade kurser med koppling till arbetslivet, t.ex. OOPU.
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Objektorientering
Kravhantering
Versionshantering

3 personer

IT-säkerhet
Design Patterns
Datorsäkerhet
Projekt
Metoder som, används inom industrin för t.ex. test, cm design och analys, mm. (Osäker på om det
verkligen var ”cm design” som svarande skrev.)
Systemutveckling som helhet, dvs skulle omfatta Krav-design-implementation och test.
Datasäkerhet
Windows systemprogrammering – man bör kunna stora delar av Win32 Api:n.
Obligatorisk närverkskurs
3D-modellering
Systemförvaltning
Systemarkitektur
Kvalitetsmetodik
Projektmetodik
Säkerhet

2 personer

Utvecklingsmetodik
Verktyg för programmering
Felsökning
Test av programvarusystem
Hårdvara – vad man ska tänka på inför programmeringen.
Vad finns och vad är på gång.
Underhåll av system
Kundhantering från en teknikers perspektiv
Problemlösning
Samarbete
Företagande
Modern teknik
Iinteraktionsdesign
Grafisk design
Formgivning
Verkliga arbetsscenarion, exempelvis tidsuppskattningar, projektprocesser.
Personal- och arbetslivsfrågor
CICSO – lokala nät
Diskret matematik
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Rapportskrivning

Annat:
Utbildningen var för mycket en ”skyddad verkstad”: saknade samarbeten med tilltänkta arbetsgivare.
Mer koppling till näringslivet
Bättre föreläsare – pedagogiken och motivationsfaktorn var ibland under all kritik.
Fler yrkesinriktade kurser --> lärlingsprogram, långa sammanhängande praktikmöjligheter
”Sätt krav på Exjobbshandledare!!! Jag vill inte se kurser i Windowsprogrammering för det lär man sig
ändå. Jag är kanon-nöjd.”
Att lära sig hitta information (t.ex. på Internet)
Praktik på arbetsplats
Föreläsningar från personer i näringslivet
Arbete i projektform
Bättre balans mellan Windows/UNIX
Upplägget av kurserna 5:e terminen passade inte för Datavetenskapprogrammet. Man blev tvungen att
läsa B-kurser 7:e terminen för att fylla ut.
Praktik på företag och/eller besök från företag. Lite mer ”verklighetskontakt” helt enkelt.
Större utbyte med näringslivet (exempelvis någon form av praktik eller projektarbeten)
Mer insyn i hur arbetet ser ut hos presymtiva [sic] arbetsgivare.
Mer samarbete med företag, t.ex. praktik.
Mer tyngd på labbrapporterna gällande struktur, språk och innehåll.
Fler tvärvetenskapliga kurser som exempelvis ger möjlighet att blanda ekonomi, IT, kultur, mm. Fler,
längre kurser som ger möjlighet att arbeta i former linkande verkliga projekt.
Mer kontaktpunkter med näringslivet
Mer starta-företag-anda
”Mer använda marknadsledande verktyg, dvs just nu: mer Windows – mindre Unix (men sånt förändras
kontinuerligt.”
Mer gästföreläsningar, ta in intressanta personer.

Svarande som angivit att de inte har ett arbete som svarar mot sin utbildning
Kurser med inriktning mot...

Vetenskaplig metod
Retorik
Rapportskrivning
Projektledning / Verksamhetsstyrning
Applikationsarkitekturer, t.ex. J2EE, .NET

Annat:

Praktik
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Bilaga 3 – Arbetsgivare och arbetsplatser
8 Ange vilka arbetsgivare du haft sedan examen
och under hur lång tid
Ericsson med underföretag utom Erisoft
17
UmU ospecat vart
10
Entra data/Tieto Enator
8
Cap Gemini/Sogeti
7
Ericsson Erisoft/Tieto Enator
7
Ladok
5
Saab med underbolag
4
UmU inst. för datavetenskap
4
Egen företagare
3
Försvarsmakten
3
Proffice
3
SLU
3
WM-data
3
Ardendo AB
2
AU-system AB
2
Boss Media
2
Clarister
2
Enator/Enator meormation management
2
FOI
2
FRA Försvarets Radioanstalt
2
Föreningssparbanken IT
2
Mobeon
2
Obigo
2
Skatteverket
2
Teleca AB
2
Telia Research
2
UmU VR-lab/HPC2N
2
ABB
AerotechTelab
Akademiska hus Uppsala
Alcegys AB
Alfamation
Anställning som datavetare i Detmold Tyskland
Appius
Arbetslivsinstitutet
Astra Zeneca
Avans i Östersund AB
Axon IT
BAE Systems
Bofors
Bombardier Transportation
Bostream AB/Bredbandsbolaget
Botkyrka kommun
BRP Systems

Byt Bil AB
Cambridge Tech Partners
Capvac Ab
Cargo IT
Cell Network
Celsintech systems
Centralnic (London)
Centre for Mathematical Sciences Cambridge
University Uk
Cinnealoer Financial Tech
Cinq
Clear IT
ConNova Systems AB
Consulte AB
CSC
Data Doctus
Datavis
Devaenator
DigiDoc Consulting AB
Dragonskolan Umeå
Dynarc
EBI AB
Ecsoda
EDP Consult
Eksjö kn
Eldata AB
Eldom AB
Elektroniktidningen Sverige AB
EPOQ Kök
Eskilstuna kommun
Explicit AB
Explizit AB
Filprocess
Försäkringsaktiebolaget Skandia
Gamefederation Svenska AB
GE commercial
Generic
Herium
HiQ
Högskolan i Halmstad
Högskolan på Gotland
ICA
IKEA
IKSU Sportcenter
Information Highway
Init Consulting
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Innograte (nuvarande eget bolag)
Interactive Institute
International Labour org
Intron Service
Invse Gbg
IP Unplugged AB
Jeppesen Systems AB fd Armea Systems Ab
K2 bemanningsföretag
Kentor Teknik AB
Ki Consulting / Telia Prosoft
Know IT
Kommundata Skellefteå
Konsultbolag
Kriminalvårdsmynd
KTH adjunkt
Linné Data
Lövånger Elektronik
Manpower
Mecel
Medea sys ab
Microsoft
Mindset Media
Nagood company
Netto
Ngroup Manpopwer business solutions
Noblertor
Noblestar / Roaming factory
Norum kompetens o datautv
OM-gruppen
Omigron
Omiscreenn Ceti AB
Pdb Datasystem AB
Plyamp ab
Pocket Front
Powel Energy Management AB
Precio Systemutv AB
Privat skola underv programmering
Readsoft AB
RFV Data / Försäkringskassan IT-avd
Rikspolisstyrelsen
Rooming Facotry
Rymdbolaget AB
Sigma Information Design (Ericsson)
Sigma nBit
Sigma Pleon AB
Sigmat Info
Simonovits Consulting
Sjöland & Theselius 6

Skogsstyrelsen
Skytteanska AB programmerare / datautbildare
Snow Software
Solution Provider AB
SP Protection AB
Stockholms stad
Svenska Test
Switchcore
Sykes AB ca
TDC Dotcom
Tech Nexus
Telea Software Solutions
Telera
Teligent arb ff där
Tella software AB
Tific Gbg
TL Information
Tradesteds Consulting nuvarande
Trema Europé AB
Trima Labs (france)
Trimma Affärsutv
Tuben Teknik AB
Tullbroskolan FGB mfl
UD
Umbio AB
Umetrics AB
Umeå kn
Umeå kn lärare
Umeå kommun
Universitetet Greifswald Tyskland projektanst
forskning i parallella beräkningar
Upright Engineering
VLL
Volvo VTEC
WPS
Västerbottens läns landsting DRC
Xware AB
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Fastighetschef ansvarar för ett fastighetsbestånd
inklusive en enhet på 15 pers
Forskning o systemutv
Forskning, utbildning, doktorand
Framställer interna och externa rapporter från adm
system, text och adm av webbappl
Företagsledare, arkitekt, teamleader
Förklara för utvecklare och arkitekter hur microsfts
utvecklingsplattform används
Förvaltningsansv it-system
Gruppchef för ca 10 pers som sitter i
bredbandsbolagets tekn support
Gymnasielärare i matematik och datavetenskap
IT-arkitekt
It-strateg
Journalistik om elektronik / programmering
Kundintegrationer, utvecklingsarbete
Ledningsgrupp, teamledare, projektledare,
utvecklare
Linjechef för 18 pers inom logistiksys
Sektionschef
Sektionschef vid mlitära underrättelse- och
säkerhetstjänsten (it-säkerhet)
Senior projektledare av telecom, utveckling och
integrationsprojekt
Systemerare
Systemförvaltning
Säkerhetsarkitekt + utvecklare, designar och
implementerar säkerhetslösningar
Sälj
Teknikinformatör / användbarhetsdesigner
Undervisning
Universitetslektor Datavetenskap
Utvchef på mjukvaruföretag
Webunderhåll på deltid och dev engineer i ett
projekt som drivs av Escineer i England.

10a Beskriv kortfattat dina nuvarande
arbetsuppgifter
Utvecklingsarbete = programmering, testningar,
granskning, dokumentation
24
Projektledare
9
Systemutvecklare
9
Programmerare, Programmering,
Mjukvaruutveckling
8
Doktorand
4
Konsult
4
Lärare
4
Systemadministratör
4
Systemarkitekt - kundrelationer, skriva
specifikationer, implementering (programmering),
installera färdig produkt
4
VD & projektledare
3
Support
2
Testare
2
Allt från ide till färdig produkt
Anpassning av datorer för handikappade, utv
Avdchef för en it-avd, budget- o personalansvar för
14 pers
Chefsarkitekt, produtvenheten för omsorgssys ca
100 pers
Configaration manager för mjukvaruutv
Configuration build management (främst
installationsarb), programvaruutv
Dataansvarig / programsansvarig (TEprogrammet)
Dataprogrammerare, nyutveckling
Datasupport
Del-projektledare, utv
Delsystemansvarig / systemledare telecomprodukt
Design o utveckling av mjukvarusystem
Design och utv av ny kod, underhåller gammal,
viss kundsupport
Enhetschef
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