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1 Kvalitetsrapport av utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå 

1.1 Basdata 

Denna rapport utgör en kvalitetsvärdering av masterprogrammet IT och 

management (ITM, programkod F7MIT). Kvalitetsvärderingen baseras på en 

självvärdering och avser perioden 2014-2018. Rapporten är skriven av 

programansvarig Ida Lindgren och har granskats av utbildningens programråd (den 

10 maj, 2019). Efter programrådets behandling av rapporten har mindre justeringar 

i rapportens innehåll gjorts i enlighet med programrådets rekommendationer. 

Program: Masterprogrammet IT och Management (ITM) 

Huvudområde: Informatik 

Examen: 

• Filosofie masterexamen med huvudområdet Informatik (Degree of Master 

(120 credits) of Science in Information Systems), eller 

• Filosofie magisterexamen med huvudområdet Informatik (Information 

Systems, Degree of Master (60 credits) of Science in Information Systems). 

Antal nybörjarplatser: 30 (sedan ht18; dessförinnan 20 nybörjarplatser). 

Sammanfattande beskrivning av programmet: Masterprogrammet i IT och 

management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan 

informationsteknik (IT) och management. Programmet vänder sig till studenter 

som tidigare har läst informatik, företagsekonomi, datavetenskap, 

kognitionsvetenskap, personalvetenskap eller motsvarande ämnen. Studenten kan 

välja att läsa ett eller två år på programmet och därmed slutföra en tvåårig 

masterexamen eller en ettårig magisterexamen. Under det första året läser samtliga 

studerande utbildningens första 45 hp tillsammans. Vid ettårig utgång avslutas 

vårterminen med att den studerande skriver en magisteruppsats (15 hp). Vid tvåårig 

utgång avslutas vårterminen under första läsåret med att studenten gör praktik (15 

hp). Under programmets andra år utgörs höstterminen av valbara kurser och 

vårterminen ägnas åt masteruppsatsskrivande (30 hp). Under valbar termin erbjuds 

kurser inom informatik, företagsekonomi, samt systemutveckling. Studenten kan 

även förlägga den valbara terminen utomlands. Utbildningen har en utpräglat tvär- 

och mångvetenskaplig profilering där stort fokus läggs på att de studerande 

kontinuerligt får kombinera teoretiska kunskaper med praktisk tillämpning. 

Målbilden är att de studerande ska utveckla förmågor som gör att de i arbetslivet 

kan agera reflekterande praktiker. En reflekterande praktiker är en analytisk, 

ansvarstagande och lärande förändringsagent som kan åstadkomma praktiskt 

användbara resultat och arbeta systematiskt. Efter genomgångna studier på 

programmet har studenten en kompetens att verka i flera olika yrkesroller relaterat 

till IT och management inom såväl privat som offentlig sektor. Efterfrågan på denna 

kompetens är hög och vår studenter kommer därmed snabbt i arbete efter avslutad 

utbildning. 
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Länk till utbildningsplan: https://liu.se/studieinfo/program/f7mit/4070 

Författare: Ida Lindgren, programansvarig. 
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2 Nyckeltal 

2.1 LiU-gemensamma nyckeltal och data från 
utvärderingssystem 

2.1.1 Antal förstahandssökande 
Utbildningen attraherar ett betydande antal sökande och sökantalet har ökat under 

den aktuella tidsperioden. Som kan ses i tabellen nedan så utgörs gruppen 

förstahandssökande av både kvinnor och män. En trend som kan lyftas är att 

andelen kvinnliga förstahandssökande till programmet ökar. 

 

Tabell 1: Förstahandssökande till ITM 2014-2018 

 

Figur 1: Fördelning kvinnor/män i gruppen förstahandssökande under perioden 2014-2018. 

2.1.2 Studenternas studiebakgrund 
Utbildningen var vid etableringen tänkt att fungera som en påbyggnad till 

kandidatprogrammet i systemvetenskap, men då många systemvetare kommer i 

arbete direkt efter kandidatprogrammet kunde vi inte fylla programmets platser 

med endast denna studentgrupp som bas. Av denna anledning vänder sig 

utbildningen idag till studenter med flera olika studiebakgrunder (se diagram 

nedan). Detta är en viktig aspekt av utbildningens nuvarande design, då det speglar 

de olika professioner som arbetar med IT i arbetslivet. Att arbeta med IT var 

tidigare något som främst rörde personal vid ”IT-avdelningen” (ex programmerare 

och systemförvaltare), men är idag något som även inkluderar professioner från 
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andra delar av verksamheten, såsom strateger, verksamhetsutvecklare, 

projektledare, med flera. Allteftersom fler verksamheter och processer digitaliseras 

förflyttas påverkan av och ansvaret för IT i samhället och organisationer och grovt 

sett kan man säga att alla jobbar med IT på ett eller annat sätt idag. Att IT är en 

fråga som berör många aktörer i en verksamhet vill vi inte bara visa genom 

kursernas innehåll, utan även genom studentgruppens sammansättning. Vi försöker 

att utnyttja det faktum att studenterna kommer in på utbildningen med olika 

erfarenheter och perspektiv, samt att de kommer att anta olika roller kopplat mot IT 

i arbetslivet. Som kan ses i figur 2 nedan, så är merparten av våra studenter 

företagsekonomer i botten. Detta är även den grupp som ökar mest vad gäller 

antagning till programmet. Att denna grupp av studenter ökar speglar förändringen 

i samhället kopplat till digitalisering och det faktum att flera professioner förväntas 

inneha någon form av IT-kompetens idag. Sedan 2017 antar vi även personalvetare 

till programmet, även detta är en profession som nu påverkas starkt av IT i 

arbetslivet. Det är positivt att utbildningen attraherar studenter med goda 

kunskaper inom management, då det matchar väl med utbildningens profil och mål. 

Utbildningen är också tänkt att attrahera studenter med kunnande inom IT och vi 

står nu inför en utmaning att rekrytera studenter med denna profil (systemvetare, 

datavetare, kognitionsvetare, övriga), för att kunna bibehålla en blandning av 

studentprofiler vid utbildningen. Intresset från denna grupp är dock inte lika stort, 

främst på grund av att dessa studenter snabbt kan komma i arbete redan efter sin 

grundexamen. Så som trenden ser ut nu så riskerar studenter med 

civilekonomexamen på sikt dessutom att konkurrera ut de studenter som läst en 

mer teknisk utbildning, då civilekonomerna har läst fyra år vid universitetet då de 

söker utbildningen och därmed har fler högskolepoäng vid antagningsdatumet. 

 

Figur 2: Antagna studenters studiebakgrund under perioden 2014-2018. 

2.1.3 Poängproduktion per termin av andel aktiva studenter 
Vad gäller genomströmningen på programmet under aktuell tidsperiod (2014-

2018), så är den god, med undantag för den kull som antogs 2014. Våra studenter 

kan välja mellan att läsa ett eller två år på programmet. Det finns en examenskod 
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för respektive utgång, men alla studenter läser under samma programkod (F7MIT). 

Detta gör att vi inte kan differentiera mellan de olika valen vid extrahering av data 

ur Qlikview och det är i nuläget inte möjligt att få rättvisande beskrivningar av 

poängproduktion per termin/kull/kön uppdelat på magister/master. Vi har istället 

hämtat data manuellt ur Ladok för att visa den generella poängproduktionen och 

genomströmningen av studenter vid utbildningen. 

Vid analys av genomströmningen kan vi se att det inte finns några flaskhalsar i 

programmet, dvs. det finns inga kurser där större studentgrupper får underkända 

resultat och "fastnar". I figur 3 nedan går att utläsa att det är en betydande andel av 

de studenter som påbörjar utbildningen fullföljer hela programmet (för kullarna 

antagna 2015-2017 är det mellan 85% och 96% av studenterna). Det är nästan lika 

många som också har tagit alla poäng på utbildningen inom det förväntade 

tidsintervallet (1 eller 2 år). Kullarna som antags 2017-2018 läser fortfarande på 

programmet, med undantag för de studenter som läste magisteråret 2017, vilket gör 

att vi inte har fullständiga data för dessa kullar ännu. Det är dock anmärkningsvärt 

att det är en betydligt lägre andel studenter som har tagit ut sin examen (vilket vi 

återkommer till i avsnitt 2.1.4 nedan). Gällande avbrott, så hade vi ett stort tapp av 

studenter i kullen som antogs 2014, men därefter har andelen avbrott varit låg. De 

främsta skälen till avbrott är att studenterna fastnar i 1 november-spärren (dvs. att 

det inte har kunnat ta ut sin kandidatexamen från tidigare utbildning i tid) eller att 

de får en anställning och därefter väljer att avsluta sina studier i förtid. För kullen 

som antogs 2014 var just kravet på uttagen examen den 1 november en avgörande 

orsak till det stora antalet avbrott från programmet. 

 

Figur 3: Generell genomströmning på programmet för kullarna antagna 2014-2018. 

Diagrammet i figur 4 nedan visar poängproduktion för aktiva studenter i kullarna 

2012-2016 (och innehåller därmed även historiska data bortom den tidsperiod som 

är aktuell för denna utvärdering). Siffrorna på x-axeln representerar terminer (där 

termin 7 är borttagen då det saknades data för denna termin). Sifforna på y-axeln 

representerar högskolepoäng. Staplarna visar det sammanlagda medeltalet för 
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tagna högskolepoäng för samtliga kullar under respektive termin. Som kan ses så 

var poängproduktionen störst termin 2 och 4. Termin 3 sjönk poängproduktionen, 

vilket kan bero på att en stor grupp av studenterna läste utomlands denna termin 

och poäng lästa utomlands registreras ofta senare. Det bildades sedan en svans med 

studenter som fortsatte att producera poäng på utbildningen efter att de två åren 

hade passerat. En intressant aspekt som är värd att lyftas fram i relation till tagna 

poäng är att det inte fanns någon större skillnad mellan kvinnor och mäns 

prestationer. 

 

Figur 4: Poängproduktion för kullarna antagna 2012-2016, uppdelat på kön. 

2.1.4 Tid till examen 
De studerande kan välja mellan två olika examen; 

• Filosofie masterexamen med huvudområdet Informatik (Degree of Master 

(120 credits) of Science in Information Systems), eller 

• Filosofie magisterexamen med huvudområdet Informatik (Information 

Systems, Degree of Master (60 credits) of Science in Information Systems). 

Fördelningen mellan dessa två examina har under de senaste fem åren varierat 

något – se figur 5 – men vi ser en tydlig övervikt mot att studenterna väljer att läsa 

två år på programmet. Bland de studenter som väljer att endast läsa 1 år på 

programmet har merparten en civilekonombakgrund, vilket innebär att de redan 

har läst fyra år på universitetet innan de påbörjar ITM. Dessa studenter anger både 

studietrötthet och brist på studiemedel som skäl för att endast lästa ett år vid 

programmet. 
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Figur 5: Fördelning Magister / Master / Avbrott för kullarna antagna 2014-2018 (för 2018 

bygger valet av master på ett estimat). 

Vi har tidigare konstaterat att den stora majoriteten av de studenter som registrerar 

sig på första kursen på programmet väljer att fullfölja hela programmet och därmed 

slutföra sin utbildning. I figur 6 framgår denna trend ännu en gång - här kan utläsas 

hur många av de studenter vi antar i urval 2 som sedan väljer att påbörja 

utbildningen (blå staplar) för respektive kull (2014-2018). I det andra stapel-paret 

(orange) kan vi sedan se hur många av dessa studenter som väljer magister, samt 

hur många av dessa studenter som tar ut sin examen. Det tredje stapel-paret (grönt) 

visar motsvarande för de studenter som väljer att läsa master. Slutligen visas även 

antalet avbrott (rött) för aktuell kull. Över perioden har det blivit alltmer vanligt att 

de som antas till programmet också registrerar sig på programmet. Det har även 

blivit mer populärt att välja att läsa två år på programmet. Antalet avbrott är lågt. 

Det är dock anmärkningsvärt att endast en mindre andel ansöker om och tar ut sin 

examen, trots att de har tillräckligt många poäng för att kunna ta ut sin examen. 

Detta är en trend som går många år tillbaka i tiden och som vi aktivt har arbetat för 

att bryta. I samband med att studenterna avslutar sina studier skickar vi exempelvis 

information via e-post om hur de ska gå till väga för att ta ut sin examen. I samband 

med en avslutningslunch som hålls för studenterna som lägger fram sina uppsatser i 

juni, så påtalas även vikten av att ta ut examen och hur studenterna ska gå tillväga 

för att ansöka om examen. Trots dessa insatser ansöker inte tillräckligt många 

studenter om att få sin examen och det finns anledning att ytterligare reflektera 

kring hur detta kan hanteras. 
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Figur 6: De första två staplarna visar antal studenter som antas och sedan registrerar sig på 

utbildningen.  Nästa stapelpar visar antal studenter som väljer att läsa magister och hur många 

som tar ut examen. Det tredje stapelparet visar antal studenter som väljer master och tar ut 

examen. Slutligen visar antalet avbrott för respektive kull. För kullarna antagna 2017 och 2018 

saknas fullständig data. 

Om man ser till ett längre tidsperspektiv och hämtar data ur Qlikview, så kan vi 

även se hur lång tid det tar innan studenterna ansöker om examen och differentiera 

tid till examen på kvinnor och män. Observera dock att ingen skillnad mellan 

examensformerna (magister/master) görs i denna vy. Här följer först en 

beskrivning av respektive kolumn i tabellerna nedan: 

• Totalt reg: Antal studenter som någon gång varit registrerade på ett visst 

programtillfälle. 

• Reg: Antal registrerade (ht 2018) 

• Uppehåll: Studenter som anmält uppehåll (ht 2018) 

• Avbrott: Totalt antal studenter som gjort avbrott på ett visst programtillfälle 

• Bortfall: Totalt antal studenter som det saknas information om 

• Inom 6 mån: antal studenter som tagit examen inom 6 månader efter det att 

utbildningen har slutat 

• Andel 6 mån: andel studenter som tagit examen inom 6 månader efter det 

att utbildningen har slutat 

• Inom 1 år: antal studenter som tagit examen inom ett år efter det att 

utbildningen har slutat 

• Andel 1 år: andel studenter som tagit examen inom ett år efter det att 

utbildningen har slutat 

• Inom 3 år: antal studenter som tagit examen inom tre år efter det att 

utbildningen har slutat 
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• Andel 3 år: andel studenter som tagit examen inom tre år efter det att 

utbildningen har slutat 

Här ser vi återigen att det är en låg andel studenter som tar ut sin examen. Det 

varierar stort mellan kullarna hur stor andel av studenterna som tagit ut sin 

examen. Totalt sett är det endast 38% av våra studenter som har tagit ut sin examen 

under den period som är aktuell för rapporten. Det är något vanligare att våra 

kvinnliga studenter tar ut sin examen och vi ser även att merparten av de studenter 

som faktiskt har tagit ut sin examen har gjort det inom 6 månader efter avslutad 

utbildning. Detta tyder på att det är under denna tidsperiod vi bör försöka få fler 

studenter att ansöka om sin examen. 

 

Tabell 2: Tid till examen - kvinnliga studenter. 

 

Tabell 3: Tid till examen - manliga studenter. 

 

Tabell 4: Tid till examen - alla studenter. 
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3 Måluppfyllelse 
Måluppfyllnadsanalysen genomfördes den 5 mars av sju av de lärare som arbetar i 

utbildningen. Vid analysen inkluderades de nationella examensmålen, samt de 

lokala examensmål som finns angivna i utbildningens utbildningsplan. Här kan 

nämnas att de nationella examensmålen ej finns explicit angivna i 

utbildningsplanen. Endast obligatoriska och programgemensamma kurser har 

analyserats med hjälp av matrisen, valbara kurser på termin 3 ingick därmed inte i 

analysen. Vid analysen utgick vi främst från de lärandemål som finns angivna i 

respektive kursplan, men hänsyn togs även till lärandeaktiviteter och 

examinationsmoment i respektive kurs. Matriserna bifogas i bilaga 1 och 2. 

*Hur säkerställs de nationella examensmålen genom lärandemål och 

examinationsformer? * 

Måluppfyllelseanalysen visar att de nationella examensmålen säkerställs genom 

kursernas lärandemål och utformning. Vår sammanvägda bedömning är att 

utbildningens lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer sammantaget 

uppfyller samtliga mål på aggregerad nivå, om än till olika grad – på både magister- 

och masternivå. När vi tittar på måluppfyllnaden för respektive examen så ser vi att 

en masterexamen ger en något ökad kunskapsfördjupning såväl som breddning 

inom huvudområdet, vilket följer naturligt av att studenterna läser längre och fler 

kurser inom huvudämnet när de tar ut en masterexamen. 

En slutsats som drogs var att kursplanernas skrivningar gällande lärandemål, 

lärandeaktiviteter och examination i de flesta fall var generellt skrivna och att 

uppfyllelsen av flera av målen var svår att analysera utifrån kursplanens 

skrivningar. Om vi däremot utgick från vad studenterna faktiskt gör i kurserna – 

dvs hur kursplanerna omsätts i praktiken – blev måluppfyllnaden högre. Vi vill här 

lyfta fram både styrkor och svagheter i måluppfyllelsen. Vi ser exempelvis att 

studenterna ges möjlighet till både breddade och fördjupade kunskaper inom ramen 

för merparten av våra kurser (mål 1). Vidare bedömer vi att studenterna ges goda 

möjligheter att visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt att 

hantera komplexa företeelser (mål 3). Detta hör ihop med utbildningens 

tvärvetenskapliga ansats och det faktum att studenterna ofta arbetar i projekt, där 

de ska sammanställa information från både litteratur och empiriska fall för att 

generera nya kunskaper. En tvärvetenskaplig ansats behövs för att belysa IT och 

management från ett flertal perspektiv och för att kunna beskriva den komplexitet 

som följer när vi vill förstå IT i ett specifikt verksamhetssammanhang. 

Tvärvetenskap innebär här att vi hämtar kunskap från flera discipliner inom 

ramarna för våra kurser, exempelvis kombinerar vi kunskaper om 

systemutveckling, användning av teknik, organisering av verksamheter, och sociala 

processer. Vi bedömer även att utbildningens lärandemål och examinationsformer 

bäddar för hög måluppfyllnad vad gäller studenternas förmåga att göra 

bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter (mål 7a), men att 

etiska aspekter bör få ett ökat fokus i utbildningen (mål 7c). Etiska aspekter tas upp 

i flera kurser, men detta kan skrivas fram på ett tydligare sätt i kursernas 

kursplaner. 
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En identifierad svaghet rör målet att studenterna ska kunna visa insikt om 

vetenskapens möjligheter och begränsningar (mål 8). På denna punkt ser vi tydlig 

utvecklingspotential. Det var även utmanande att bedöma mål 5, vilket rör 

studenternas förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för slutsatser och 

genererad kunskap. I utbildningens kurser finns muntlig och skriftlig framställan 

med som en naturlig del av examinationsmomenten (se även avsnittet om 

utformning och genomförande nedan). Om vi endast skulle bedöma studenternas 

förmåga att framställa slutsatser, kunskap och argument i muntlig och skriftlig 

form, så skulle måluppfyllelsen vara mycket god. Så som målet är sammansatt, så 

ska detta dock bedömas i relation till om det görs ”i såväl nationella och 

internationella sammanhang”. Denna del av målet fann vi svårt att tolka i relation 

till våra kurser. Studenterna presenterar sina resultat inför lärare och kurskamrater 

i de flesta fall. I en av kurserna (725A45) görs presentation både muntligt och 

skriftligt även inför praktiker i verksamheter utanför LiU, vilket skulle kunna 

likställas med ”nationella sammanhang”. Vi har däremot inte några formaliserade 

”internationella sammanhang” inom ramarna för kurserna (ett undantag är de 

enstaka studenter som gör praktik hos IFS inom ramarna för kursen 725A28, vilka 

åker på studieresa till Sri Lanka, men detta är inte uttryckt i kursplanen). 

Utöver de nationella examensmålen så finns det även lokala mål angivna i 

utbildningsplanen. Dessa mål är konkretiserade omtolkningar av de nationella 

examensmålen och skrevs utifrån tidigare riktlinjer. Dessa examensmål ger en god 

beskrivning av vad som är utbildningens ämnesmässiga kärna och huvudsakliga 

fokus. Vid bedömning av dessa mål ansåg vi att måluppfyllnaden var hög. 

Beskriv hur utbildningen arbetar för att för studenterna tydliggöra 

kopplingen mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och 

examination.  

Vid terminsstart år 1 genomförs en kick-off för samtliga studenter som antagits till 

programmet. Närvaro vid kick-offen är obligatorisk och ingår som aktivitet i kursen 

Introduktion till IT och Management (725A48). Vid kick-offen informeras 

studenterna om utbildningens examensmål och studenterna uppmuntras explicit 

att själva läsa utbildningsplanen för utbildningen. Vid respektive kursstart 

informerar läraren om kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination, 

samt kopplingen mellan dessa. Läraren går även igenom vilka förändringar som har 

gjorts i kursens struktur och innehåll sedan tidigare kursomgång och belyser 

särskilt hur tidigare studenters återkoppling (genom kursutvärderingen) har 

påverkat dessa förändringar. Lärarna kopplar dock inte kursens innehåll explicit 

mot examensmålen. En möjlig kritik mot organiseringen av utbildningen är att vi 

inte särskiljer mellan målen för magister och master på ett tydligt sätt. Denna 

skillnad kan framgå tydligare. 

Beskriv arbetet med progression, såväl avseende lärandemål, 

lärandeaktiviteter och examinationer inom utbildningen. 

Kurserna som ges under det först året på utbildningen är att likna vid ett 

smörgåsbord av olika områden där frågor rörande IT och management är aktuella; 

som samhällsfenomen (725A36), i relation till verksamhetsutveckling (725A37), 

kopplat till IT-projekt (725A31), i relation till verksamhetsstyrning (725A45), samt 

som forskningsobjekt (725A44). Detta innebär att IT och management sätts i nya 
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sammanhang i de olika kurserna, vilket innebär att varje kurs bidrar till progression 

av studenternas förståelse av huvudämnet informatik. I och med att utbildningen 

vänder sig till studenter med olika studiebakgrund, så bidrar detta kurspaket vidare 

med olika kunskapsprogression för studenterna. Har den studerande exempelvis 

läst en kandidatutbildning inom informatik får den genom utbildningens första år 

fördjupade informatikkunskaper. Studenter som läst en civilekonomutbildning, 

kandidat i företagsekonomi eller personalvetenskap får däremot en breddning av 

sina verksamhetskunskaper i relation till IT. Kognitions- och datavetare får genom 

dessa kurser en bredare förståelse för IT kopplat till verksamhetsrelaterade 

fenomen. Oavsett bakgrund säkerställer kursernas lärandemål och 

examinationsformer att samtliga studenter når en betydande fördjupning i 

huvudområdet informatik, även om studenternas startar sin kunskapsprogression 

från olika utgångspunkter. 

Vad gäller studenternas kunskapsprogression, så ser vi en viss skillnad mellan om 

studenterna läser magister eller master. För de studenter som väljer att magister, så 

följs kurspaketet beskrivet ovan av att studenterna skriver magisteruppsats. De 

förväntas då fördjupa sig i någon aspekt som kopplar till IT och management. När vi 

tittar på hur kursplanerna är skrivna och hur utbildningen är designad, så ges 

studenterna möjlighet att fördjupa sig inom informatikämnet. Men i det praktiska 

genomförandet ser vi en kvalitativ skillnad i hur långt våra studenter kommer 

kunskapsmässigt, delvis beroende på tidigare studiebakgrund. Vi ser en tendens att 

de studenter som endast läser ett år på programmet har svårt att nå en betydande 

fördjupning i huvudämnet. Detta är synligt i texter som studenterna levererar, 

framförallt i magisteruppsatskursen, och manifesteras framförallt i att studenterna 

inte till fullo behärskar det vokabulär som följer med informatikämnet. Detta kan 

dels bero på hur programmet är utformat, men visar kanske främst på 

utmaningarna med en ettårig påbyggnad – ett år är en mycket begränsad tid för att 

nå både bredd och djup inom ett för studenten nytt ämne. 

För de studerande som väljer att läsa master ger den valbara terminen under det 

andra året en ytterligare fördjupning i informatik, företagsekonomi och/eller 

systemutveckling. Genom masteruppsatsskrivandet fördjupas studenternas 

förmåga till självständig kunskapsutveckling och kunskaper i vetenskapligt arbete, 

samt inom huvudämnet informatik. 

3.1 Utvecklingsområden - måluppfyllelse 

Den sammantagna bilden som målas upp genom måluppfyllelsematriserna är att 

studenterna når både breddning och fördjupning inom huvudämnet och att de 

nationella examensmålen uppfylls på aggregerad nivå. Några mål anses uppfyllas i 

något lägre grad och här rekommenderas en mer fördjupad analys över om, och i så 

fall i vilka kurser, dessa mål kan behöva stärkas. Det rör främst (1) etiska aspekter, 

(2) vetenskapens möjligheter, begränsningar och roll i samhället, samt (3) 

muntligt/skriftlig framställan i nationella och internationella sammanhang. Det är 

troligt att dessa aspekter berörs i flera kurser, även om det inte är explicit 

framskrivet i kursplanerna och det bör därför undersökas om dessa aspekter 

behöver förstärkas i genomförandet, alternativt skrivas fram tydligare i 

kursplanerna. 
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Vid analysen utgick vi från de lärandemål, lärandeaktiviteter och 

examinationsformer som finns angivna i respektive kursplan. Merparten av 

kursplanerna som analyserades var generellt och översiktligt skrivna vilket gjorde 

det svårt att dra slutsatser om måluppfyllnad i vissa fall (dvs gentemot de nationella 

målen). När vi däremot utgick från vad studenterna faktiskt gör i kurserna – dvs 

hur kursplanerna omsätts i praktiken – blev måluppfyllnaden lättare att se, vilket 

vittnar om ett behov av att genomföra en fördjupad analys av kursplanerna för 

utbildningens programgemensamma kurser. Vidare bör utbildningsplanen 

specificeras och då inkludera de nationella examensmålen. 

Ett mer viktigt utvecklingsområde rör utbildningens första år, vilket bör analyseras 

och kartläggas i syfte att se hur fördjupning och breddning i huvudämnet 

åstadkoms i relation till studenternas olika studiebakgrunder. Denna analys är 

viktig med tanke på att studenterna kan välja att avsluta sin utbildning efter detta 

första år. Analysen som föreligger denna rapport visar att våra studenter ges goda 

förutsättningar till både breddning och fördjupning, men det bör kartläggas mer 

systematiskt vilken typ av breddning och fördjupning vi förväntar oss av respektive 

studentgrupp och hur kursernas design och innehåll skapar förutsättningar för en 

sådan kunskapsutveckling. 

För utbildningen finns en rad lokala examensmål framskrivna i utbildningsplanen 

för respektive examen (se bilaga 1 och 2). Dessa mål är konkretiserade 

omtolkningar av (delar av) de nationella examensmålen och skrevs utifrån tidigare 

riktlinjer. Som kan ses i analysen av måluppfyllnad så matchar utbildningens 

utformning och innehåll väl mot de lokala målen. Till skillnad från de generellt 

hållna nationella examensmålen, så är de lokala examensmålen nischade mot 

ämnet IT och management och ger en god beskrivning av vad studenterna förväntas 

kunna efter avslutad utbildning. Dessa mål diskuterades vid programrådet och 

rådet var enigt om att det är viktigt att förvalta och värna dessa mål, då de ger en 

god bild av utbildningens ämnesmässiga mål och innehåll. 
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4 Utformning och genomförande 
Programmet utgår från filosofiska fakultetens pedagogiska ställningstaganden, där 

undervisningen organiseras med individens lärande och aktivitet i centrum. 

Utbildningen genomförs konkret genom en rad kurser: 

Gemensamma kurser för samtliga studenter, år 1, magister och master: 

• Introduktion till IT och management, 725A48, 7,5 hp 

• Elektronisk förvaltning som idé, praktik och teknik, 725A36, 7,5 hp 

• Diagnos och design av verksamhet och IT, 725A37, 7,5 hp 

• Projekt och IT-projektledning, 725A31, 7,5 hp 

• Kvalitativ forskning om IT och management, 725A44, 7,5 hp 

• IT-governance – strukturer, processer och ramverk, 725A45, 7,5 hp 

Magisterstudenter 

• Magisteruppsats, 725A22, 15 hp 

Masterstudenter 

• (år 1) Praktik: samverkan, professioner och roller, 725A28, 15 hp 

• (år 2) Valbara kurser termin 3, 30 hp 

• (år 2) Masteruppsats, 725A33, 30 hp 

Programmet bygger främst på en projektorienterad undervisningsform. Syftet med 

det projektorienterade arbetssättet är att vi vill öka relevanskänslan, skapa 

autentiska lärsituationer, tydligare ta hänsyn till studenters egna referensramar, 

föreställningar och deras aktivitet, samt bidra till en varierad uppsättning 

undervisnings- och examinationsformer för att tilltala olika människors varierande 

behov och lärstilar. Utbildningen har vidare en utpräglat tvär- och 

mångvetenskaplig profilering där stort fokus läggs på att de studerande 

kontinuerligt får kombinera teoretiska kunskaper med praktisk tillämpning. Den 

framtida yrkesrollen kan ses som en reflekterande praktiker. En reflekterande 

praktiker är en vidsynt, analytisk, ansvarstagande, etisk och lärande 

förändringsagent. Den reflekterande hållningen bildar en bas för kreativitet och 

skaparkraft. En reflekterande praktiker ska både kunna åstadkomma praktiskt 

användbara resultat och arbeta systematiskt. Utbildningen i informatik syftar 

därmed till att vara både kompetensuppbyggande och kunskapsförmedlande. Detta 

innebär lärande som bygger på att studenter förvärvar kunskaper genom aktiv 

medverkan istället för ett passivt informationsmottagande. Då utbildningen är 

professionsinriktad utgår den från lärformer som syftar till att utveckla en förmåga 

hos den studerande att agera i en framtida yrkesroll. Sådana lärformer utgår från en 

växelverkan mellan teori och praktik. För att möjliggöra denna typ av växelverkan 

får våra studenter dels gå ut i praktiken och göra verksamhetsanalyser av 

verksamheter och deras IT-användning (ex. i kurs 725A37), och dels tar vi in 

verksamheter i våra kurser i form av case (ex. i kurs 725A45). Inom ramarna för 

introduktionskursen (725A48) arrangerar vi även rollspel där studenterna får prova 

på olika roller kopplat till IT och management. 
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Vad gäller undervisningsformer, så startar en kurs i regel med en kort serie 

föreläsningar där kursens centrala begrepp presenteras. Detta kan ske i 

kombination med gruppdiskussioner och gästföreläsningar, eller i form av att 

studenterna själva håller föreläsningarna (som i kurs 725A36). Den schemalagda 

och lärarledda undervisningsform som dominerar i utbildningen är dock 

seminariet. Vi har olika typer av seminarier, framförallt litteraturseminarier där 

studenterna diskuterar litteratur som de har läst, samt seminarier där studenterna 

aktivt arbetar med någon typ av uppgift (som kan vara examinationsgrundande). 

Undervisningen sker i vanliga föreläsningslokaler och koordineras via 

lärplattformen Lisam. Vi har använt Lisam sedan det lanserades (och tidigare 

lärplattformar innan dess) och ser detta som ett viktigt verktyg för organisering och 

samordning av kursernas aktiviteter. Utöver dessa undervisningsformer förväntas 

studenterna lägga betydande tid på självstudier, både individuellt och i grupp. 

Huvudfokus i undervisningen ligger på att problematisera och värdera fenomen 

kopplat till IT och management och att fördjupa kunskaper inom området genom 

att belysa det från olika perspektiv. 

 

Figur 7: Examinationsformer vid utbildningen. 

Programmets kurser examineras genom skriftliga och/eller muntliga prov, vilka 

anordnas i anslutning till varje kurs. Som kan ses i översikten över 

examinationsuppgifter i figur 7, så är muntlig presentation i grupp, 

seminarienärvaro, individuell skrivuppgift och projektarbete i grupp de vanligast 

förekommande examinationsformerna (och sker ofta i kombination med varandra). 

Vi har inga skriftliga salstentamina i våra kurser, utan har valt att främst fokusera 

på examinationsformer där studenten aktivt ska presentera och reflektera kring sina 

kunskaper både muntligt och skriftligt. Vi har olika examinationsformer i kurserna 

för att säkerställa variation och progression. Det faktum att studenterna ofta arbetar 

i grupp skulle kunna vara en bidragande orsak till den höga genomströmningen i 

kurserna, då det dels ger en tydlig struktur åt studenterna att förhålla sig till, men 

även skapar en känsla av grupptryck där alla vill ligga i fas med varandras 

prestationer. 
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Vi försöker att i mesta möjliga mån arbeta med student-aktiva undervisningsformer 

och ser detta som en styrka med utbildningen. Det är därför intressant och en aning 

oroväckande att studenterna inte alltid ser värdet i detta. I flera av våra kurser har 

studenterna återkopplat i kursutvärderingar att de vill ha fler föreläsningar i 

kurserna. När vi tittar på fritextsvaren tycks denna återkoppling vara ett uttryck för 

att de vill att läraren ska berätta för dem vad som står i de texter de förväntas läsa 

och hur de ska tolka innehållet i dessa texter. Här finns anledning att vidare 

diskutera kring både undervisningsformerna och studenternas självständighet i 

lärandet. Om man tittar på de Studentundersökningar som har gjorts 2015 och 

2017, så ser vi också ett ljummet betyg från studenterna vad gäller just 

arbetsformerna vid utbildningen (betyg 3,1, respektive 3,6). Detta är inte något 

alarmerande omdöme, men det sticker ut i helheten. De områden som får lägst 

omdömen från studenterna är (1) lärarnas tillgänglighet, samt (2) lärarnas förmåga 

att stimulera till studier. Den första punkten kan även höra ihop med schemalagd 

undervisningstid, för vilken hälften av studenterna som svarat på undersökningarna 

önskar mer schemalagd tid. Vad gäller lärarnas förmåga att stimulera till studier, så 

är vi osäkra på hur vi ska tolka både frågan och resultatet. I samtal med studenter 

har några påtalat att de inte anser att det är lärarens ansvar att stimulera till 

studier, utan att detta ansvar ligger på dem själva (vilket ligger i linje med vår egen 

uppfattning) och att de därför har satt ett lågt omdöme i denna fråga. Men på denna 

punkt är studentgruppen troligtvis delad. Vi ser det givetvis som viktigt att läraren 

visar engagemang och kunnande i det ämne hen undervisar i, men inte 

nödvändigtvis att läraren har ansvar för att ”underhålla” studenterna i sin 

undervisning. Gränsdragningen däremellan är inte alltid lätt att göra. Vidare 

upplever lärargruppen att en stor del av studenterna arbetar vid sidan av sina 

studier och att detta konkurrerar om studenternas uppmärksamhet. 

4.1 Utvecklingsområden – utformning och genomförande 

Vi arbetar främst med undervisningsformer där studenterna är aktiva, vilket är en 

styrka som bör förvaltas och vidareutvecklas. Merparten av våra lärare har lång 

erfarenhet av att undervisa på avancerad nivå, hög kompetens inom pedagogiska 

frågor och ett tydligt intresse för denna typ av frågor, vilket även bör uppmuntras 

vidare. Utbildningens huvudområde och projektfokus är exempelvis väl lämpat för 

än mer dynamiska student-aktiva undervisningsformer. Vi ser därför stor potential 

för, och har erfarenhet av, Active Learning Classroom (ALC) i vår undervisning, 

men hämmas av att det endast finns en ACL-sal vid Campus Valla – vi skulle gärna 

se fler salar av detta slag, då vi tror att det skulle bidra positivt till våra studenters 

kunskapsutveckling. 

Ett återkommande tema för utbildningens genomförande, och i denna rapport, rör 

antagning av studenter från olika studiebakgrund. För att kunna bibehålla den 

profil som utbildningen har idag är vi beroende av att studenter från olika 

utbildningsprogram attraheras till vårt program. De projektarbeten som 

organiseras inom ramarna för våra kurser bygger delvis på att studenterna kommer 

in i kurserna med olika kompetensprofil och perspektiv på IT och management. Vi 

står nu inför en utmaning att rekrytera studenter med mer tekniska profiler, såsom 

systemvetare, kognitionsvetare och datavetare. Dessa studenter behövs för att 

kunna bibehålla en blandning av studentprofiler vid utbildningen. I nuläget är det 
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få studenter med teknisk profil som söker utbildningen, då arbetsmarknaden för 

dessa är mycket god. Dessutom riskerar de få som söker programmet att 

konkurreras ut i antagningsprocessen av de studenter som har läst 

civilekonomutbildningar, eftersom civilekonomstudenter har fler högskolepoäng 

vid antagningsdatumet. Samtidigt är det enbart positivt att fler studenter med 

ekonomibakgrund hittar och söker sig till vår utbildning. Övervikten av studenter 

med ekonomibakgrund skapar dock ett behov av att föra en mer strategisk 

diskussion om utbildningens framtida profilering och marknadsföring. 

Det finns anledning att tillsammans med studentgruppen reflektera kring hur 

kurser kan designas för att hjälpa studenterna att bättre strukturera sina 

självstudier. Vi ser att det finns en spridning i studentgruppen, där många hanterar 

den stora omfattningen självstudier på ett utmärkt sätt, medan andra ser denna tid 

som tillgänglig för andra aktiviteter (vanligen avlönat arbete). Vid 

Studentundersökningen 2015 tillfrågades studenterna om de hade arbete vid sidan 

om studierna och 20% av våra studenter svarde ja på den frågan. I 

studentundersökningen 2017 hade denna fråga tagits bort från undersökningen och 

vi har nu inte något sätt att få insyn i denna fråga. Vi ser gärna att denna fråga 

återinförs i Studentundersökningen i framtiden. Det är viktigt för oss att få veta om 

studenterna delar sin uppmärksamhet med andra aktiviteter, då det kan påverka 

studenternas resultat och djup i lärandet - det ger oss även en indikation på 

huruvida studenterna utmanas av sina studier i tillräcklig grad. 



 21(34) 

 

 

5 Forskningsanknytning 
Utbildningen har sin operativa hemvist vid avdelningen för informationssystem och 

digitalisering (tidigare informatik) vid IEI. Alla kurser under år 1 ges av lärare som 

är anställda vid denna avdelning. Majoriteten av lärarna är disputerade forskare 

(eller forskarstuderande) som alla arbetar aktivt för att relatera kursinnehållet till 

aktuell forskning inom de forskningsområden som är relevanta för respektive kurs. 

Vi eftersträvar att inkludera erfarenheter från både nationell och internationell 

forskning, vilket är synligt i valet av kurslitteratur. I merparten av utbildningens 

kurser används internationella vetenskapliga artiklar som kurslitteratur som 

komplement till böcker (vilka oftast är av typen Studentlitteratur). Vi använder 

både texter som vi själva har författat och texter skrivna av andra forskare. 

Vidare använder lärarna exempel från fallstudier som de varit involverade i på olika 

sätt i undervisningen. Som forskargrupp har vi IT i offentlig sektor som främsta 

fokusområde, vilket även återspeglas i programmets kurser genom praktiska case 

som relaterar till aktuell forskning från gruppen. Ett gott exempel är kursen IT-

governance: strukturer, processer och ramverk (725A45), där kursledaren har delad 

anställning vid LiU och Kriminalvården. Detta möjliggör ett djupare samarbete och 

inom ramarna för kursen får studenterna arbeta med verkliga case hos 

Kriminalvården. Resultaten från studenternas arbete presenteras för anställda vid 

myndigheten i samband med att kursen avslutas. Samarbetet har fallit i god jord 

och vid kursstarten ht 2018 inleddes kursen med ett välkomstanförande av 

generaldirektören för Kriminalvården. Som följd av detta samarbete har 

Kriminalvården även rekryterat alumner från utbildningen. 

I kursen Kvalitativ forskning inom IT och Management (725A44) läggs ett explicit 

fokus på vetenskapligt förhållningssätt, då detta är en avancerad kurs i kvalitativ 

forskningsmetod. Ett vetenskapligt förhållningssätt hanteras även implicit i 

kurserna E-förvaltning som idé, praktik och teknik (725A36), samt Diagnos och 

design av verksamhet och IT (725A37). En utmaning vi står inför är att våra 

studenter har varierande kunskaper i vetenskaplig metod med sig in i utbildningen. 

Kursernas design baseras främst på den kunskapsnivå som systemvetarna har inom 

vetenskaplig metod, då vi själva ansvarar för deras utbildning. Om vi jämför 

systemvetarnas kunskapsnivå med de andra studentgrupperna ser vi att 

kognitionsvetarna och personalvetarna befinner sig på en något högre 

kunskapsnivå, då de har relativt omfattande metodkunskaper med sig från sina 

grundutbildningar, medan datavetarna ofta saknar denna typ av kunskap. 

Företagsekonomerna har grundläggande metodkunskaper, men är skolade inom ett 

kunskapsparadigm som delvis skiljer sig från hur vi arbetar vid utbildningen (vilket 

främst representerar ett mer konstruktivistiskt och tolkande perspektiv på 

kunskap). Dessa skillnader påverkar i sin tur lärarnas möjligheter att arbeta med 

fördjupning av mål 8 (visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, 

dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används). 

5.1 Utvecklingsområden - forskningsanknytning 

Forskning om IT och management finns med som en central komponent i alla 

kurser, men detta explicitgörs inte alltid. Det finns en risk att studenterna inte 
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uppfattar forskningsanknytningen i den mån som lärarna avser. Givet 

måluppfyllelseanalysen bör ett mer explicit fokus läggas på forskningsanknytning 

och vetenskaplighet i kurserna, framförallt på etiska aspekter och forskningens roll 

inom IT och management. Med andra ord ser vi ett ökat fokus på vetenskapligt 

förhållningssätt som ett utvecklingsområde för utbildningen. Det bör genomföras 

en fördjupad analys av problemets karaktär och omfattning, för att få bättre insyn i 

hur vi kan arbeta för att nå högre måluppfyllnad för dessa mål. 
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6 Lärarkompetens 
Utbildningen har ett starkt fokus på informatikämnet och det är därmed positivt att 

vi har en stor lärargrupp från informatikämnet som arbetar aktivt med 

undervisning på programmet. Detta innebär att vi har en god spridning vad gäller 

lärarnas fokusområden inom informatikämnet, där några lärare har en mer bred 

kompetens inom ämnet, och andra är mer specialiserade mot en särskild nisch av 

ämnet. Här kan vi dock göra en grov indelning av lärargruppen: (1) examinatorerna, 

och (2) övriga lärare. Lärarnas kompetensprofil och omfattningen på deras insats i 

utbildningen framgår i bilaga 3. 

Examinatorerna. Nio av de 14 lärare som är anställda vid avdelningen för 

informationssystem och digitalisering (tidigare informatik) står för merparten av 

undervisningen på programmet. Dessa lärare är markerade i grått i bilaga 3 och 

bland dessa nio personer finner vi sex kvinnor och tre män. Detta är en stabil grupp 

där alla har haft rollen som kursledare och/eller examinator upprepade gånger 

under de senaste fem åren. Denna grupp består av en adjunkt och åtta disputerade 

forskare, vilka utöver undervisning även aktivt ägnar sig åt forskning. Denna grupp 

av lärare har goda förutsättningar att relatera kursinnehåll till aktuell forskning och 

att hjälpa studenterna att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt. Tre av 

personerna i denna grupp arbetar professionellt med IT i andra verksamheter vid 

sidan om sin anställning vid LiU (en person arbetar som konsult inom IT-

projektledning (adjunkten), de andra två arbetar med IT-frågor vid myndigheter 

och har tidigare erfarenhet av verksamhetsutveckling, respektive IT-styrning). 

Dessa personers erfarenheter och professionskompetens är av avgörande vikt för 

utbildningens utformning och genomförande. Den sammantagna kompositionen av 

kompetenser i denna lärargrupp gör att vi kan säkerställa att kursernas innehåll är 

relevant både ur ett forsknings- och professionsperspektiv. Slutligen har sju av 

dessa nio personer genomfört LiUs två grundläggande kurser i 

universitetspedagogik (två av lärarna har dessutom lärarexamen). Vi bedömer 

därmed att denna grupp av lärare har goda förutsättningar att bedriva utbildning på 

ett genomtänkt, relevant och pedagogiskt kompetent sätt. Slutligen kan nämnas att 

sju av dessa nio personer har en tillsvidareanställning vid IEI/LiU. Sammantaget 

bedöms denna lärargrupp därmed vara relativt stabil över tid. En problematik som 

bör lyftas för denna grupp av lärare är dock att den också ansvarar för merparten av 

utbildningen vid kandidatprogrammet i systemvetenskap, vilket gör att ett stort 

utbildningsansvar ligger på en relativt liten grupp av personer. Här ser vi behov av 

ytterligare rekrytering för att kunna minska arbetsbelastningen för enskilda 

individer och därmed även minska sårbarheten i gruppen och verksamheten. 

Övriga lärare. Övriga personer som arbetar i utbildningen har varierande 

akademisk meritering (magister/master/fil.lic/fil.dr/professor). Bland dessa sju 

personer finner vi tre kvinnor och fyra män. Dessa personer har inga 

ansvarsuppdrag kopplat till utbildningen och arbetar med utbildning i mindre 

omfattning på grund av pågående forskarutbildning (3 personer), pension (2 

personer), eller anställning vid annan institution (1 person). Personerna i denna 

grupp har stark forskningsanknytning och har i regel gått någon eller båda av LiUs 

grundläggande kurser i universitetspedagogik. Alla personer i denna grupp har 

någon form av tillfällig anställning och gruppen är därmed inte att betrakta som 
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stabil. Rörligheten i denna grupp förväntas stor framöver och har även varit så 

historiskt sett. Till gruppen övriga lärare kan vi även räkna gästföreläsare som 

anlitas för att bidra med specifik kompetens till våra kurser. Gästföreläsare är i de 

flesta fall praktiker som anlitas för att komplettera lärarnas aktiviteter med mer 

professionsrelaterad kompetens. 

Kompetensutvecklingsinsatser för lärargrupperna. Merparten av lärarna 

som arbetar på programmet har gått de pedagogiska kurser som tillhandahålls av 

LiU. De fåtal lärare som inte har gått LiUs grundläggande universitetspedagogiska 

kurser har uppmuntrats att gå dessa kurser. Generellt bedöms intresset för 

pedagogiska frågor som stort i lärargruppen och det finns en högst levande 

diskussion om pedagogiska frågor som förs både informellt och i mer formaliserade 

sammanhang. Som exempel kan lyftas att lärare i gruppen tidigt anammade 

studentcentrerade undervisningsformer (inspirerade av flipped-classroom-logiken) 

samt har en lång historik av att använda LiUs digitala plattformar (Blackboard, It’s 

Learning, Lisam). Den kompetensutveckling som krävs för att använda nya 

undervisningsformer och lärplattformar sker främst baserat på den individuella 

lärarens initiativ, men sker även baserat på olika typer av aktiviteter i lärargruppen. 

Dels arbetar merparten av lärarna i konstellationer om ca 2-4 personer i kurserna, 

vilket gör kontinuerlig dialog om kursernas design och genomförande nödvändig. 

Denna typ av informella diskussioner blir indirekt kompetenshöjande för 

involverade lärare. Vi har även mer formaliserade mötesformer för lärarna, såsom 

lärarmöten i samband med avdelningsmöten (ca 3 möten per termin) där det ges 

möjlighet att lyfta frågor av gemensamt intresse. Vid avdelningen arbetar vi även 

med mer riktade insatser relaterat till grundutbildning och pedagogiska frågor vid 

avdelningsgemensamma grundutbildningsdagar, (ca 1,5 dag per termin) och 

avdelningsinternat (en gång per år). Vidare uppmuntras lärarkollegiet att delta vid 

grundutbildningsdagar som arrangeras av filosofiska fakulteten och LiU generellt. 

Avslutningsvis kan nämnas att flera av våra lärare även finns representerade i LiU-

forum för pedagogiska frågor, såsom Didacticums styrgrupp och i styrgruppen för 

examination med digitala verktyg. 

6.1 Utvecklingsområden - lärarkompetens 

En styrka att bygga vidare på rör det faktum att merparten av lärarna som arbetar 

vid utbildningen utgör en stabil lärargrupp med en kompetensprofil som matchar 

väl med utbildningens innehåll och utformning. Lärarna vid utbildningen visar även 

stort intresse för pedagogiska frågor och det finns en stark känsla av ”ägarskap” av 

utbildningen i lärargruppen, vilket borgar för ett engagemang för utbildningen och 

att verksamheten ses som ett kollektivt ansvar. En svaghet i lärargruppen är dock 

att ett fåtal personer bär ansvaret för merparten av utbildningen. Detta leder 

stundtals till höga stressnivåer i lärargruppen. En relaterad problematik är att 

denna del av lärargruppen domineras av personer som är lektorer och samtidigt vill 

meritera sig vetenskapligt. Det skulle vara önskvärt att fler professorer undervisade 

vid utbildningen, men lärarnas sammansättning (se bilaga 3) speglar 

personalgruppens sammansättning vid avdelningen generellt – vi har inte fler 

seniora forskare vid avdelningen för tillfället. En medvetenhet om detta finns och 

det pågår ett aktivt kompetensutvecklingsarbete för att säkerställa att fler juniora 

forskare vid avdelningen docentmeriteras under de kommande åren. I skrivande 
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stund pågår även ett befordringsärende (till professor) och en rekryteringsprocess 

av ytterligare en lektor till avdelningen – en rekrytering av en lektor är av yttersta 

vikt för att minska arbetsbelastningen på några av de personer som är engagerade i 

grundutbildningen. På sikt ser vi behov av ytterligare någon lektor i lärargruppen 

för att säkerställa en ökad flexibilitet i personalgruppen och minska sårbarheten vid 

eventuell personalomsättning, planerade eller oplanerade ledigheter, och ökade 

forskningsanslag. 
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7 Arbetslivsperspektiv 
Det råder idag stor brist på arbetskraft inom data/IT i Sverige. Enligt 

Arbetsförmedlingens prognos ”Var finns jobben? Bedömning för 2018 och på fem 

års sikt” från 2017 så förväntas området data/IT ha allra starkast jobbtillväxt de 

närmaste åren. Arbetsförmedlingen lyfter även fram att det saknas personal att 

rekrytera inom detta område och att det därmed är mycket liten konkurrens om de 

arbetstillfällen som erbjuds. Detta är något som vi märker av vid 

utbildningsprogrammet, då våra studenter snabbt kommer i arbete efter avslutad 

utbildning. 

Möjliga yrkesroller för studenter som läst ITM faller inom de roller som 

Arbetsförmedlingen lyfter fram som bristyrken; systemanalytiker, IT-arkitekter, 

systemutvecklare, IT-designer, med flera. Då våra studenter har olika bakgrund kan 

även andra roller relaterade till IT vara aktuella, såsom verksamhetsutvecklare, IT-

projektledare samt IT-controller. Har studenten tidigare läst en kandidatutbildning 

inom informatik får den genom masterprogrammet fördjupade 

informatikkunskaper. Detta gör studenten konkurrenskraftig och attraktiv på 

arbetsmarknaden och möjliggör mer avancerade uppgifter inom IT-relaterade yrken 

(relativt den student som endast läst kandidatutbildningen i systemvetenskap). 

Studenter som har läst personalvetenskap kan med masterutbildningen som grund 

arbeta med digitalisering av HR-funktionen, vilket är en alltmer eftertraktad 

kompetens. Studenter som läst en ekonomiutbildning på kandidatnivå kan 

kombinerat med vår masterutbildning exempelvis arbeta som IT-controller eller 

genomföra ekonomiska utvärderingar av IT-relaterade projekt. Datavetare får 

genom denna utbildning en bredare förståelse för verksamhetsrelaterade IT-

fenomen. Detsamma gäller för kognitionsvetare som genom detta masterprogram 

kan kombinera sitt kunnande inom användbarhet och gränssnittsdesign med 

kunskap kring design av verksamheter och IT. Denna typ av bredare 

verksamhetsförståelse efterfrågas av många arbetsgivare och är inte minst viktig för 

IT-konsulter. 

Informatikämnet är ett tillämpat sådant, vilket innebär att både vår undervisning 

och forskning bedrivs i nära samarbete med praktiker i syfte att generera både 

teoretiskt och praktiskt relevanta kunskapsbidrag. Denna egenskap i huvudämnet 

genomsyrar även undervisningen vid ITM. Eftersom våra lärare är aktiva forskare 

som forskar i samarbete med praktiker och/eller är aktiva praktiker inom IT själva 

(se lärartabellen), så har lärargruppen god insyn i det arbetsliv som våra studenter 

ska ut och verka inom efter avslutad utbildning. Merparten av våra kurser har 

praktiska moment där studenterna får arbeta med verkliga företag och 

organisationer, antingen genom fall som läraren har organiserat för, eller genom att 

studenterna själva tar kontakt med företag. Detta gör att studenterna kontinuerligt 

får utveckla sina förmågor att arbeta med IT och management. Många studenter 

lyckas även att skapa sig ett kontaktnät i näringslivet under utbildningens gång 

genom de aktiviteter som anordnas genom programmet och de allmänna 

arbetslivsmässor som organiseras av studenter vid LiU generellt (exempelvis Link 

och Team). Vid studentundersökningarna 2015 och 2017 framkom även att 

studenterna själva ser utbildningen som högst relevant för framtida yrkesliv (4,2 

respektive 4,3 i omdöme - där 5 är högsta betyg). 
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Inom ramarna för masterexamen ingår även en obligatorisk praktikkurs (15 hp) där 

studenterna arbetar med en uppgift kopplad till IT och management i en 

verksamhet. Studenterna ansvarar för att hitta en lämplig praktikplats, men vi har 

samarbeten med flera verksamheter som gärna tar emot studenter från vår 

utbildning (ex. de organisationer som sitter med i vårt programråd). Det företag 

med vilket vi har det mest utvecklade samarbetet är IFS. IFS erbjuder öronmärkta 

praktikplatser till våra studenter och inom praktikuppdraget ingår det en 

månadslång resa till IFSs kontor på Sri Lanka. Detta samarbete har varit mycket 

lyckat och uppskattats av både studenter och företaget. 

Vidare finns ett samarbete med Linköpings kommun som kallas 

Studentmedarbetare, där kommunen anställer studenter som går sista året på sin 

utbildning. Inom ramarna för detta initiativ har kommunen satsat särskilt på 

digitaliseringsfrågor och då anställt studenter från utbildningen. 

Arbetslivsperspektivet kommer även till uttryck genom programrådet. Där finns 

flera olika typer av verksamheter representerade: 

• IFS, Linköping 

• Netgain, Norrköping 

• Advania, Linköping 

• Saab, Linköping 

• LK Data, Linköping 

• Migrationsverket, Norrköping 

• Region Östergötland, Linköping 

Som kan ses i listan finns både privat och offentlig verksamhet representerande. 

Denna sammansättning har visat sig viktig, då förutsättningarna för arbete med IT 

kan skilja mellan dessa två sektorer – detta är även något som vi lyfter och gör en 

poäng av i utbildningen. Utbildningen är även forskningsförberedande, vilket 

innebär att även akademin är en tänkbar framtida arbetsplats för våra studenter. Vi 

har hittills rekryterat fyra personer från utbildningen till vår forskarutbildning inom 

informationssystemutveckling, varav en person har disputerat (övriga genomgår 

fortfarande sin forskarutbildning). Vi har även anställt alumner från utbildningen 

som forskningsassistenter. En av våra alumner har även fått anställning som 

doktorand vid annat lärosäte. 

Vi blir kontinuerligt kontaktade av privata och offentliga organisationer som önskar 

marknadsföra sin verksamhet och sina vakanser gentemot våra studenter – detta 

ser vi som ett tydligt tecken på att våra studenters profil och kompetens ses som 

attraktiv. Vi ser även att våra studenter snabbt kommer ut i arbete efter avslutad 

utbildning. I samband med en avslutningslunch i juni frågar vi alla studenter om de 

har en anställning när de avslutar utbildningen. Under de senaste åren har den 

absoluta majoriteten av våra studenter haft ett färdigt anställningskontrakt redan 

innan de avslutar sina studier. Tyvärr har vi inte något formaliserat och strukturerat 

sätt att ta tillvara våra alumner och deras erfarenheter av programmet efter 

avslutad utbildning. Vi bjuder in alumner till vår årliga kick-off för nya studenter i 

samband med terminsstart. Programansvarig försöker att hålla kontakten med 
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studenterna genom professionsnätverket LinkedIn, men i övrigt förlitar vi oss på att 

LiU Alumni håller kontakt med studenterna. Här saknar vi dock en tydlig överblick 

över vilken information LiU Alumni har om våra studenter och hur kontakten 

upprätthålls över tid. 

7.1 Utvecklingsområden - arbetslivsperspektiv 

Utbildningen har ett tydligt arbetslivsperspektiv som görs gällande på flera olika 

sätt. Detta är en styrka som bör förvaltas. 

Vi har en rad framgångsrika samarbeten med flera organisationer och detta skulle 

möjligen kunna formaliseras ytterligare. Samtidigt finns det en poäng med att låta 

studenterna själva ansvara för kontakter med företag och organisationer utanför 

LiU (som del av våra kurser), då det tränar studenternas förmåga att ta initiativ och 

själva bygga nätverk. 

Vi ser ett behov av att på ett mer formaliserat och strukturerat sätt att ta tillvara 

våra alumners erfarenheter av programmet. Här upplever vi en otydlighet gällande 

vad som ligger under programansvarigs roll, kontra andra funktioner vid LiU som 

arbetar med alumnverksamhet. Med hänsyn till GDPR behöver vi även guidning 

från fakulteten gällande hur information om alumner får samlas in och behandlas. 
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8 Studentperspektiv 
Flera aktiviteter genomförs för att tillvarata studenternas perspektiv på 

utbildningen; (1) genom det löpande arbetet, samt genom (2) kursråd, (3) 

programråd, och (4) studentundersökningar. 

Inom ramarna för respektive kurs ansvarar lärarna för att uppmuntra till input från 

studenterna och att omsätta denna input i undervisningen om så är möjligt. 

Klassernas storlek gör avståndet mellan lärare och studenter litet, vilket underlättar 

relationen och kommunikationen dem emellan. På så sätt ges studenterna löpande 

möjlighet att påverka kursernas utformning och innehåll till viss del. I samband 

med kursavslut ansvarar läraren även för att uppmuntra studenterna att genomföra 

en kursvärdering (EvaLiUate, tidigare KURT) av avslutad kurs. Denna värdering 

används sedan aktivt i planerings- och revisionsarbetet av kursen inför 

nästkommande kursomgång. Som kan ses i tabell 5 nedan, så varierar studenternas 

omdöme om våra kurser men på aggregerad nivå är omdömet relativt högt. Låg 

svarsfrekvens i kombination med att få studenter deltar i kurserna, gör tyvärr att 

enstaka individers återkoppling ibland får ett alltför stort genomslag i 

kursutvärderingarna och att snittbetygen inte blir helt rättvisande. De fritextsvar 

som studenterna ger vid utvärderingarna brukar dock ge en tydligare och mer 

nyanserad bild av studenternas syn på kurserna. Tydligast input från studenterna 

får vi via våra kursråd. 

 

Tabell 5: Sammanställning av betyg och svarsfrekvens på kursvärderingar gjorda under 

perioden 2014-2018. 

Kursvärderingarna används även som underlag i de kursråd som genomförs efter 

avslutade kursperioder (tre-fyra tillfällen per läsår). Kursråden organiseras av 

programansvarig och studierektor i informatik och till dessa tillfällen bjuds 

klassrepresentanterna från båda årskurserna in. Klassrepresentanterna utses av 

studenterna själva genom självnominering. Eftersom det är svårt att få studenterna 

att ställa upp som klassrepresentanter brukar alla som nominerar sig själva få vara 

klassrepresentanter (i skrivande stund har vi fyra representanter för år 1 och tre för 

år 2). Vid kursråden fokuseras avslutade kurser, men studenterna har även 

möjlighet att kommentera pågående kurser om de så vill. 

Studenterna är även en viktig gruppering i programmets programråd (vilket delas 

med kandidatprogrammet i systemvetenskap). De studenter som utses som 

klassrepresentanter för kursrådet är även representanter i programrådet. 

Programrådet genomförs en gång per termin, vanligen i maj och november. De år 
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som den mer övergripande studentundersökningen genomförs behandlas resultaten 

av denna både i lärargruppen (i samband med en grundutbildningsdag) och i 

programrådet. 

Vår bedömning är att avståndet mellan lärare och studenter på utbildningen är 

relativt litet och att studenterna oftast är bekväma att framföra input direkt till 

lärarna. Den input som de inte vill framföra den vägen tas upp i kursrådet och 

vidareförs till läraren via studierektor. Åtgärder som baseras på input från 

studenterna på mer strategisk och övergripande nivå återkopplas vanligen via 

kursrådet och programrådet. Kommunikation kring ändringar på kursnivå 

kommuniceras av kursledaren vid kursstart. 

Vi ser goda tecken på att våra studenter trivs vid utbildningen i de 

studentundersökningar som gjorts 2015 och 2017. En stor majoritet av studenterna 

anger att det är god stämning på programmet (4,5 / 4,2 - där 5 är högsta betyg) och 

att de skulle rekommendera utbildningen till andra (4,2 / 3,9). Detta märks även i 

klassrummet då lärarna vittnar om en positiv och engagerad studentgrupp som är 

trevlig att arbeta med. På frågan om de anser sig kunna påverka utbildningen, så är 

det sammanlagda omdömet är 3,5 respektive 3,3. Här är det troligt att de studenter 

som aktivt engagerar sig i exempelvis kursrådet ser större möjligheter att påverka, 

än de som inte har en aktiv roll. 

8.1 Utvecklingsområden - studentperspektiv 

Studenterna trivs generellt sett bra med sin utbildning och presenterar goda 

resultat. På det generella planet är även relationen mellan lärare/programledning 

och studenterna god och av konstruktiv karaktär. Denna goda relation är viktig att 

förvalta och stärka ytterligare över tid. Ett område som kan utvecklas och bidra till 

en god relation mellan berörda parter rör hur åtgärder (baserade på studentinput) 

återkopplas till studenterna generellt. I dagsläget finns en risk att denna 

information stannar hos de studenter som är klassrepresentanter. Sedan 

användningen av universitetets websidor begränsades har vi som arbetar med 

utbildningen dock begränsade möjligheter att kommunicera information till 

studenterna på programnivå. Det saknas idag en fungerande plattform där vi kan 

publicera och sprida information av detta slag. Om programsidor görs tillgängliga i 

Lisam skulle detta kunna vara ett lämpligt forum för att återkoppla information från 

kurs- och programråd till våra studenter. 

Studenterna som läser vid utbildningen kan teckna medlemskap i studentsektionen 

för kandidatprogrammet i systemvetenskap - SAKS. Vi ser dock att detta inte tycks 

vara allmänt känt bland våra studenter och att SAKS i sin tur har svårt att skapa ett 

stabilt engagemang för ITM-studenterna. Här finns potential för utveckling, men 

den ligger till största del hos studenterna själva (men stöd kan behövas från 

programansvarig). 
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9 Jämställdhetsperspektiv 
IT-branschen är dominerad av män – detta gäller för både arbetslivet och 

forskningen kring IT, i såväl Sverige som internationellt. Som kontrast till 

mansdominansen inom ämnet attraherar utbildningen idag något fler kvinnor än 

män (se nyckeltal). Det finns flera faktorer som kan förklara detta. (1) De kvinnliga 

studenterna har blivit fler sedan programmet började anta studenter som läst 

företagsekonomi och personalvetenskap, vilka är studentgrupper som domineras av 

kvinnor. (2) Allt informationsmaterial har gåtts igenom ur ett genusperspektiv – 

bildval och formuleringar på webb och i broschyr har setts över för att locka 

sökande av båda könen. (3) Vi har fler kvinnor än män som arbetar som lärare vid 

programmet. Tydliga kvinnliga förebilder kan vara en bidragande orsak till den 

ovanligt jämna könsfördelningen. 

Att allt fler kvinnor hittar till utbildningen är enbart positivt, då det råder brist på 

kvinnor med IT-kompetens på arbetsmarknaden. Våra näringslivsrepresentanter i 

utbildningens programråd har explicit efterfrågat fler kvinnor att anställa. För en 

hållbar utveckling och användning av IT i samhället krävs att flera perspektiv tas 

tillvara, och IT-branschen har länge kritiserats för att endast representera ett (vitt 

och manligt) perspektiv. 

Vi har hög genomströmning på utbildningen generellt, men prestationsmässigt ser 

vi att de kvinnliga studenterna finns överrepresenterade vad gäller de högre betygen 

(vilket följer den generella trenden). I genomförandet av våra kurser försöker vi 

tillvarata både kvinnor och mäns erfarenheter och perspektiv. Dels finns 

jämställdhet på schemat i två kurser (725A37; 725A36), dels försöker vi säkerställa 

att gästföreläsare av olika kön bjuds in till kurserna. Utöver detta försöker lärarna 

att skapa lärtillfällen där ordet kan fördelas så jämnt som möjligt så att alla 

studenter kan komma till tals – målsättningen är att alla ska vara aktiva. Slutligen 

kan nämnas att vi även eftersträvar en jämn könsfördelning i studenternas 

projektgrupper. I merparten av våra kurser är det läraren som delar in 

projektgrupper, då vi eftersträvar att studenterna ska få variation i vilka de 

samarbetar med. I samband med detta försöker vi se till att olika kön och 

utbildningsbakgrunder finns representerade i varje projektgrupp (dvs. datalogi, 

systemvetenskap, företagsekonomi, personalvetenskap, kognitionsvetenskap). 

Mansdominansen inom fältet gör det svårt att få en jämn fördelning av kvinnliga 

och manliga författare av kurslitteratur, men lyckligtvis finns flera stora kvinnliga 

forskarnamn inom fältet och fler är i antågande. 

9.1 Utvecklingsområden - jämställdhetsperspektiv 

I utbildningen förhåller vi oss till jämställdhetsperspektivet på flera sätt; i 

utbildningens genomförande och som en del av huvudämnets innehåll. Vi har jämn 

könsfördelning vid utbildningen vad gäller både studenter och lärare, men med viss 

övervikt mot kvinnor (vilket står i kontrast till hur IT-branschen ser ut i övrigt). 

Detta ser vi som styrkor med utbildningen och i vår organisation där vi också bland 

lärare och forskare har en övervikt på kvinnor, vilket inte är en självklarhet inom 

akademin och vårt ämne. 
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Vid avdelningen drevs tidigare ett strategiskt arbete kring genus – kopplat till 

kursplaner och kursgenomförande – vilket speglas i de äldre kursplanerna. När 

kursplaner skrivs om i framtiden finns anledning att återkomma till dessa frågor 

igen, särskilt med avseende på att kursplanerna är generellt hålla och skulle behöva 

specificeras. Vi ser även utvecklingspotential vad gäller kursinnehåll. Våra kurser 

har potential att ytterligare fokusera och problematisera könsbaserad 

arbetsfördelning (och hierarkier) inom IT-organisationer. Här har vi 

forskningskompetens och vi skulle kunna utöka kursinnehåll i denna fråga. 

Våra studenter lyfter fram den blandade studentgruppen som en särskilt positiv 

aspekt av utbildningen. Vi bör fortsätta arbeta för att rekrytera studenter från flera 

utbildningsbakgrunder för att i kurserna kunna fortsätta arbeta med IT och 

management ur olika perspektiv – både teoretiskt och praktiskt. Vi bör även 

fortsätta arbeta aktivt för att både kvinnor och mäns perspektiv synliggörs i 

utbildningen. 



 33(34) 

 

 

10 Hållbarhetsperspektiv 
Informatikämnet berör hur människor och verksamheter påverkar och påverkas av 

utveckling, införande och användning av IT-system. Ett grundantagande som 

ämnet, och därmed utbildningsprogrammet, bygger på är att IT-utveckling är 

verksamhetsutveckling. IT har därmed en transformerande roll i verksamheter och 

i samhället. Digitalisering genomsyrar idag alla typer av verksamheter – hur IT 

utvecklas, implementeras och styrs kan därmed ha en direkt (negativ eller positiv) 

inverkan på människors arbetsmiljö och livssituation. Att bedöma ett IT-systems 

kvaliteter är svårt, delvis då ett IT-system kan tolkas och uppfattas mycket olika 

beroende på ur vilket perspektiv systemet studeras. Utbildningen belyser därför IT 

och management ur flera olika perspektiv – exempelvis finns ett 

verksamhetsperspektiv, ett samhällsperspektiv och ett aktörsperspektiv tydligt 

närvarande i flera av programmets kurser. Som konkreta exempel kan kurserna E-

förvaltning som idé, praktik och teknik och Diagnos och design av verksamhet och 

IT lyftas. I den första kursen läggs fokus på hur offentlig sektor transformeras (i 

positiva och negativa termer) av ökad digitalisering. Här tas exempelvis digitala 

klyftor i samhället upp och hur IT kan användas för ökad transparens i offentlig 

förvaltning. I den andra kursen belyses IT på arbetsplatsen ur ett aktörsperspektiv, 

där studenterna fördjupar sina kunskaper i hur olika intressenter berörs av IT-

system. I denna kurs belyses etiska frågor, såsom utvecklarens etiska skyldigheter 

vid utveckling av IT-system. 

Denna punkt hör även samman med forskningsöverbyggnaden av utbildningen. 

Den forskning som dominerar vid avdelningen rör IT i offentlig sektor, såsom i 

relation till offentliga tjänster, stadsbyggnad och räddningstjänst. Vår forskning 

syftar till stor del att bättre förstå hur IT kan bidra till en mer effektiv förvaltning 

(ex. medborgares självservice eller snabbare samordning av aktörer vid 

skogsbränder) och hur samhället påverkas av en ökad digitalisering (ex. i den 

”smarta” staden). Hit hör exempelvis frågor om digital arbetsmiljö och social 

välfärd. Vår tolkning är att utbildningen i allra högsta grad belyser 

hållbarhetsfrågor. Samtidigt ser vi att hållbarhetsperspektivet inte är explicitgjort i 

kursplaner och lärandemål (med det vokabulär som används i de globala 

hållbarhetsmålen). 

10.1 Utvecklingsområde - hållbarhetsperspektiv 

Med tanke på ämnets egenskaper ser vi en utvecklingspotential vad gäller att 

explicitgöra hållbarhetsperspektivet. Kursinnehållet kan relateras tydligare 

gentemot de globala hållbarhetsmålen, och de samhälleliga utmaningar som IT kan 

bidra till att lösa – eller skapa – kan belysas på ett än mer framträdande sätt. 
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11 Bilageförteckning 
Bilaga 1: Måluppfyllesematris för masterexamen 

Bilaga 2: Måluppfyllelsematris för magisterexamen 

Bilaga 3: Lärartabell 


