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1 Kvalitetsrapport av utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

1.1 Basdata 
Diarienummer: LiU-2020-00351 

Program: Kandidatprogrammet i systemvetenskap 

Huvudområde: Informatik 

Examen:  

• Filosofie kandidatexamen i huvudområdet informatik inom programmet 
systemvetenskap, med alternativt tillägg för vald inriktning: 

o Management och verksamhetsutveckling 
o Systemutveckling 

• Bachelor of Science in Information System within the Bachelor Programme in 
Information Systems Analysis with alternative additions:  

o Management and organisational development 
o System development 

 

Antal nybörjarplatser: 60 (under utvärderingsperioden – har höjts till 70 platser, med 
start ht20) 

Sammanfattande beskrivning av programmet: Kandidatprogrammet i 
systemvetenskap, hädanefter kallat SVP, är en treårig utbildning på grundläggande nivå. 
Utbildningen vänder sig till den som vill få en bred kompetens inom frågor som rör 
verksamheters användning av informationssystem – ofta diskuterat i termer av 
digitalisering. Kurser inom huvudområdet informatik varvas med kurser inom 
datavetenskap och företagsekonomi för att ge de studerande en förståelse för de möjligheter 
och utmaningar som informationssystem medför för olika typer av verksamheter. 
Informationssystem och digitalisering belyses även utifrån flera olika perspektiv, 
exempelvis utifrån verksamhets-, användar-, och samhällsperspektiv. De studerande kan 
välja en av följande inriktningar; management och verksamhetsutveckling (MAVU), eller 
systemutveckling (SYUT). Termin 1-4, och termin 6, läses gemensamt, med undantag för en 
inriktningsspecifik kurs under termin 3. Under termin 5 får de studerande välja kurser 
utifrån vald inriktning.  Även kandidatuppsatsens frågeställning (15 hp) ska formuleras i 
relation till vald inriktning. 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 som reflekterande praktiker, arbeta systematiskt och 
åstadkomma praktiskt användbara resultat. Efter genomgångna studier på programmet har 
studenten en kompetens att verka i flera olika yrkesroller och branscher inom såväl privat 
som offentlig sektor. Studenterna kommer snabbt i arbete och möjliga yrkesroller 
inkluderar systemutvecklare, verksamhetsanalytiker, IT-projektledare, och många fler. 
Under den aktuella perioden för utvärderingen (2015-2019) har utbildningen genomgått en 
omfattande revision, med mycket goda resultat. Studentundersökningar visar att 
studenterna trivs vid utbildningen och gärna rekommenderar sin utbildning till andra.  
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Länk till aktuell utbildningsplan: https://liu.se/studieinfo/program/f7ksy/4485  

Författare: Rapporten har författats av Ida Lindgren, programansvarig för utbildningen 
sedan 2015. Arbetet bygger på en omfattande mängd material, exempelvis samtal med 
berörda parter, kursutvärderingar, uppgifter hämtade i Ladok, och nyckeltal hämtade i 
QlikView. Som komplement till de nyckeltal som presenteras i rapporten har även två 
enkätundersökningar genomförts i syfte att stärka kvalitetsarbetet. Enkät-
undersökningarna finns bifogade i bilaga 3 och 4.  

I enlighet med filosofiska fakultetens kvalitetsvärderingsprocess ska den sammanställda 
rapporten granskas vid ett programråd. På grund av distansläget kopplat till Covid-19, 
granskades rapporten inte vid ett ordinarie programrådsmöte – istället har rapporten 
granskats och diskuteras i flera mindre grupperingar där samtliga ordinarie medlemmar i 
programrådet har getts möjlighet att tycka till om rapporten och utbildningen som helhet. 
Rapporten har diskuterats av följande grupperingar:  

- Studenter. Studenter som är aktiva i utbildningens studentsektion SAKS 
diskuterade rapporten vid ett möte den 22 september. Deltog gjorde sektionens 
ordförande, vice ordförande, utbildningsbevakare, arbetsmiljöombud, ordförande 
för Systerskapet, samt klassrepresentanter för SVP1, SVP2 och SVP3. 

- Lärare. En lärargrupp inom huvudområdet informatik diskuterade rapporten vid 
ett lärarmöte den 17 september (här ingick även studievägledaren för utbildningen). 
Programansvarig genomförde sedan ytterligare möten med lärare inom 
datavetenskap den 22 och 24 september, samt med en lärare i företagsekonomi 23 
september. 

- Näringslivet. Samtliga näringslivsrepresentanter i programrådet har tagit del av 
rapporten. Tre (av sju) av näringslivsrepresentanterna deltog vid ett 
diskussionsmöte om rapporten den 23 september.  

- Institutionen (IEI). Utifrån ovanstående samtal reviderades rapporten. Därefter 
diskuterades den reviderade rapporten med pre-prefekt för utbildningsfrågor vid 
institutionen för ekonomisk och industriell utveckling den 1 oktober. Därefter 
gjordes mindre justeringar i rapporten. 

1.2 Nyckeltal 

1.2.1 LiU-gemensamma nyckeltal och data från utvärderingssystem 

1.2.1.1 Antal förstahandssökande 
Utbildningen hade under perioden som berörs i denna rapport 60 nybörjarplatser (vilket 
utökades till 70 platser inför antagning till ht2020). Till dessa 60 platser är söktrycket högt. 
För att kompensera för tidiga avhopp från utbildningen görs ett överintag, vilket i praktiken 
innebär att 80 personer antas till utbildningen (i urval 2), varav ca 75 studenter påbörjar 
utbildningen. Utbildningen står sig även bra i den nationella konkurrensen om de sökande. 
SVP har under perioden legat på topp-5 vid en jämförelse med motsvarande utbildningar 
vid andra lärosäten, där Stockholm, Uppsala, Göteborg, och Örebro utgör de främsta 
konkurrenterna om förstahandssökanden. I Figur 1 nedan visas antalet förstahandssökande 
per år (HT=hösttermin), för de fem senaste åren. Staplarna visar totalt antal 
förstahandssökande samt antal kvinnor och män. Som synes attraherar utbildningen fler 
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manliga sökande än kvinnliga. En försiktig ökning av antalet kvinnliga sökande har dock 
skett under perioden (2015:14%; 2016:15,5%; 2017:16,5%; 2018:25%; 2019:20%).  

En positiv utveckling som inte syns i nyckeltalen nedan rör studenternas meritpoäng vid 
antagning. Lägsta betyg för att antas till SVP har höjts något under perioden (2015:17,73; 
2016:17,00; 2017:17,20; 2018:17,97; 2019:18,10). Antagning baserat på högskoleprovet har 
varit samma under hela perioden (HP:1,2). Antagning görs idag på förhållandet 60/40 för 
betyg, respektive högskoleprov. Med tanke på att det krävs högre meritvärden för att antas 
baserat på betyg än på högskoleprovsresultat, så finns det eventuellt anledning att förändra 
denna fördelning till 67/33%. En djupare analys bör göras av hur studenter som antas i 
respektive urvalsgrupp presterar i utbildningen innan en eventuell ändring görs. 

 
Figur 1: Antal förstahandssökande (data hämtad från QlikView) 

1.2.1.2 Poängproduktion per termin av andel aktiva studenter 
Studenternas poängproduktion per termin, och därmed även genomströmning, är god. 
Tabell 1 och Figur 2 nedan visar antal högskolepoäng per termin. Högskolepoängen avser 
aktiva studenter i kullarna som startade höstterminen 2012 till höstterminen 2016. 
Högskolepoängen är ett beräknat medelvärde för aktuella kullar. Definitionen av aktiva 
studenter är studenter som har tagit någon poäng på terminen (inklusive poäng från 
omtentor). Figur 2 visar den genomsnittliga poängproduktionen per termin från tabell 1, 
fördelad på kön.  

Nyckeltalen visar att studenterna, med några undantag, klarar kurserna på första försöket. 
Vid närmare analys av genomströmning i de olika programkurserna, så framstår inga 
allvarliga flaskhalsar. Här kan dock nämnas att programmeringskurserna (termin 1 och 2) 
samt kursen i kalkylering och beslutsstöd (termin 3) framstår som något mer utmanande 
att klara på första försöket. Samtidigt är dessa kurser uppskattade av studenterna (se 
kursutvärderingar i bilaga 2) och vi ser att den stora majoriteten av våra studenter klarar 
dessa kurser genom om-examination inom kursernas ramar, alternativt under efterföljande 
termin (därav en lägre poängproduktion under termin 1 och 3, och en högre 
poängproduktion under termin 2 och 4).  



 7(38) 
               LiU-2020-00351 
 

 
 

Tabell 1: Genomsnittlig poängproduktion för respektive termin fördelat på kvinnor och män (data 
hämtad från QlikView) 

Termin Genomsnittlig 
poängproduktion 

Antal aktiva 
studenter 

Varav 
kvinnor 

Varav män 

1 20 362 81 281 
2 28 338 77 261 
3 21 327 74 253 
4 32 312 69 243 
5 21 259 52 207 
6 31 292 69 223 
7 8 150 28 122 
8 11 39 5 34 
9 8 20 5 15 
10 9 6 1 5 
11 4 2 1 1 
12 2 3 2 1 

 

 
Figur 2: Genomsnittlig poängproduktion för respektive termin fördelat på kvinnor och män (hämtad 
från Qlikview) 

Poängproduktionen ovan visar även att en relativt stor grupp studenter producerar poäng 
under termin 7, vilket främst handlar om att resultatet kopplat till den slutliga versionen av 
kandidatuppsatsen ofta rapporteras in efter sommaren (motsvarar 7 hp). Historiskt sett var 
kandidatuppsatskursen den sista kursen på utbildningen. Sedan 2016 har kursen 
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genomförts tidigare under våren (v.9-18) för att underlätta för studenter och examinatorer 
att bli klara med sitt arbete kopplat till kandidatuppsatserna inom terminstiden. 
Kandidatuppsatskursens handledningsprocess har även gjorts om under perioden, vilket 
har bidragit positivt till genomströmningen i kursen (se mer om detta i avsnitt 4 – 
Forskningsanknytning). Som konsekvens har andelen uppsatser som blir klara under 
terminstid ökat, men vi har fortfarande många uppsatser som examineras i början av 
höstterminen. Detta beror dels på att studenterna ges möjlighet att komplettera sina 
uppsatser efter framläggning, men även på att det är en hög belastning på handledare och 
examinatorer under den aktuella perioden (flera av dessa lärare är aktiva handledare och 
examinatorer även på masterprogrammet IT och management under samma period). 

Här bör även tilläggas att det finns ett tillträdeskrav, en så kallad ”spärr”, till årskurs 3 för 
att säkerställa att studenterna har tillräckliga kunskaper med sig in i valbara kurser och 
framförallt kandidatuppsatsarbetet. I början av den aktuella perioden var tillträdeskravet 
att den studerande skulle ha minst 100 hp från årskurs 1 och 2 för att få påbörja årskurs 3. 
Under en period före den aktuella perioden som utvärderingen avser, var det många 
studenter som inte klarade detta krav, varpå en tidigare programansvarig införde en 
dispens à 7,5 hp för att säkerställa att en kritisk massa av studenterna kunde gå vidare i 
utbildningen. Det reella tillträdeskravet sänktes därmed till 92,5hp. Nuvarande 
programansvarig upplevde denna dispens som problematisk och under den aktuella 
perioden har tillträdeskravet ändrats till 95 hp (vilket finns formaliserat i utbildningsplanen 
för kullen antagen från och med 2020). Det nya kravet sattes baserat på en analys av vad 
som krävs för att kunna tillgodogöra sig innehållet i den högre årskursen. Det är i dagsläget 
endast en handfull studenter per kull (dvs. ca 3-5 studenter) som inte klarar 
tillträdeskravet. Antalet studenter som under den aktuella tidsperioden har klarat 
tillträdeskravet till årskurs 3 och senare påbörjat en kandidatuppsats på termin 6 har 
därmed varit högt och motsvarar nästintill det antal nybörjarplatser vi har på programmet 
(år:antal studenter); 2015:56, 2016:58, 2017:58, 2018:61 och 2019:53. Detta kan även ses i 
tabell 1 ovan, där vi har 362 aktiva studenter på termin 1 (vilket motsvarar ett genomsnitt 
på 72 studenter per kull) och 292 aktiva studenter på termin 6 (vilket motsvarar ett 
genomsnitt på 58 aktiva studenter per kull). Totalt sett har vi haft ett bortfall om ca 13 
studenter per kull, vilket matchar det överintag som görs till årskurs 1. 

1.2.1.3 Tid till examen 
Givet den goda genomströmningen är det intresseväckande att många av de studerande 
inte tar ut en examen från programmet – se Figur 3 och tabell 2-4 nedan.  

Diagrammet i Figur 3 visar hur stor andel av studenterna som tar programexamen per kull 
(startår) samt hur lång tid efter avslutad utbildning examination sker. Staplarna visas per 
kull (dvs ej ackumulerat utfall) och termin t.ex. HT2013 avser startår höstterminen 2013. 
Diagrammet visar även hur många som inte tagit examen senast tre år efter avslutad 
utbildning. 
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Figur 3: Tid till examen (hämtad från Qlikview) 

Tabell 2: Tabellen visar samtliga studenters progression från registrering per starttermin till och 
med 3 år efter avslutat program (se förklaring till kolumnerna nedanför tabellerna). 

 

Tabell 3: Tabellen visar de kvinnliga studenternas progression från registrering per starttermin till och 
med 3 år efter avslutat program.  

 
Tabell 4: Tabellen visar de manliga studenternas progression från registrering per starttermin till och 
med 3 år efter avslutat program.  

 
Förklaring till tabellerna ovan som visar följande kolumner: 

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

• Reg: Antal registrerade (ht 2019) 
• Uppehåll: Studenter som anmält uppehåll (ht 2019) 
• Avbrott: Totalt antal studenter som gjort avbrott på ett visst programtillfälle 
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• Bortfall: Totalt antal studenter som det saknas information om 
• Inom 6 mån: 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: 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: studenter som tagit examen inom tre år efter det att utbildningen har slutat 
• Andel 3 år: andel studenter som tagit examen inom tre år efter det att utbildningen har 

slutat 
 

Figur 3 visar att endast ca 35-40% av studenterna tar ut en examen inom 6 månader efter 
utbildningens slut, därefter tillkommer några enskilda studenter som tar ut en examen 
senare. Vidare visar tabell 2-4 att de kvinnliga studenterna tar ut sin examen i större 
utsträckning än de manliga studenterna. Observera dock att nyckeltalen som presenteras i 
Figur 3 och tabell 2-4 endast rör examen från programmet. Vi har även studenter som av 
olika anledningar inte lyckas erhålla poäng i alla obligatoriska programkurser och väljer att 
komplettera sina studier med kurser utanför programmet, för att slutligen ansöka om en 
generell kandidatexamen i huvudområdet informatik. Vid kontroll i Ladok, kan vi se att ett 
tiotal studenter per kull har valt att ta ut en generell kandidatexamen i informatik utanför 
programmets ramar (2012:12st; 2013:7st; 2014:13st; 2015:16st; 2016:10st).  

Om man tittar på hur många av det totala antalet studenter som antas till år 1 som tar ut en 
examen från LiU (från programmet och generell kandidat i informatik), så blir andelen sp, 
följer; 2012:63%; 2013:56%; 2014:59%; 2015:59%; 2016:49%. Om den grupp av studenter 
som gör avbrott eller av annat skäl inte fullföljer utbildningen exkluderas från analysen, så 
blir bilden annorlunda. Med andra ord, om man endast tittar på den grupp av studenter 
som fullföljer hela utbildningen och skriver en kandidatuppsats (vilket är ett krav för båda 
typer av examen), så blir andelen studenter som tar ut en examen betydligt större; 
2012:32%, 2013:72%, 2014:76%, 2015:77% och 2016:70%. Procenten avser även här båda 
formerna av examen. 

Anledningar till att inte fler studenter tar ut sin examen är dels att de inte är klara med sina 
studier, men även studenter som har klarat alla kurser missar att ta ut examen. Alla 
studenter har inte kännedom om att de själva måste ansöka om examen och som respons 
på detta informerar vi aktivt studenterna som avslutar utbildningen att de själva behöver 
ansöka om examen och ger dem instruktioner för hur detta ska göras. Ytterligare en 
anledning till att examen inte tas ut är att arbetsgivarna inte kräver examen vid anställning. 
Det finns därmed sällan ett yttre tryck på studenterna att kunna visa upp ett examensbevis 
efter avklarad utbildning. En kommentar som mer rör trovärdigheten i nyckeltalen nedan 
är att vi vid en kontroll i Ladok såg att det finns studenter som har tagit ut sin examen som 
inte har klarmarkerats av examensenheten, vilket innebär att de fortfarande står som 
pågående studenter i Ladok trots att de är klara. Det tycks därmed även föreligga ett behov 
av att ”städa” i Ladok och se till att alla studenter som har tagit ut en examen även 
klarmarkeras i systemet.  
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2 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Måluppfyllelse 

Måluppfyllnadsanalysen för kurserna inom huvudområdet informatik genomfördes vid 
flera tillfällen. Kurserna inom huvudområdet analyserades vid ett möte vid vilket 
merparten av de informatiklärare som arbetar som kursledare i utbildningen deltog. Inför 
mötet hade ledarna för kurserna inom huvudområdet informatik analyserat måluppfyllelse 
för sina respektive kurser. Vid sittande möte gicks dessa analyser igenom och tolkningen av 
respektive måls innebörd och klassificeringsskalan (0-3) harmoniserades i gruppen. 
Måluppfyllelseanalysen för de kurser som ges i andra ämnen än huvudområdet 
genomfördes av programansvarig i samråd med respektive kursledare. 

Vid analysen inkluderades de nationella examensmålen, samt de programspecifika 
examensmål som finns angivna i utbildningens utbildningsplan. Endast obligatoriska 
programkurser analyserades, vilket innebär att valbara kurser på termin 5 inte ingick i 
analysen. En generell slutsats som drogs var att kursplanernas skrivningar gällande 
lärandemål, lärandeaktiviteter och examination i de flesta fall var generellt hållna och att 
flera av målen var svåra att analysera utifrån kursplanens skrivningar. Viss hänsyn togs av 
denna anledning även till hur kursplanerna omsätts i praktiken. Måluppfyllelsematrisen 
finns bifogad i bilaga 1. 

Hur säkerställs de nationella examensmålen genom lärandemål och 
examinationsformer?  

Den sammanvägda bedömningen är att utbildningens lärandemål, lärandeaktiviteter och 
examinationer sammantaget är designade för att samtliga mål ska uppfyllas på aggregerad 
nivå, såväl nationella som programspecifika examensmål. Här följer först en genomgång av 
de nationella målen, därefter diskuteras även de programspecifika mål som finns 
angivna i utbildningsplanen. 

Det första nationella målet innebär att studenten ska visa kunskap och förståelse inom 
huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, 
kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området 
samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Baserat på målanalysen är bedömningen att 
utbildningens kurser sammantaget stöttar uppfyllnad av det första målet till hög grad. Det 
är dock tydligt att fokus ligger mer på de inledande delarna av målet, dvs att studenterna 
ska visa kunskap och förståelse inom huvudområdet (1a), om huvudområdets vetenskapliga 
grund (1b) och om tillämpliga metoder inom huvudområdet (1c). Metoder förstås här på 
flera olika sätt och inkluderar både etablerade arbetssätt för exempelvis systemutveckling, 
verksamhetsanalyser, projektledning, kalkylering och programmering, såväl som mer 
vetenskapligt orienterade metoder för kunskapsgenerering. Flertalet av utbildningens 
kurser kräver även att studenterna ska visa fördjupning inom någon del av området (1d) – 
för detta mål ser vi även en klar progression genom utbildningsprogrammet (se bilaga 1). 
Vad gäller delmålet att studenten ska visa orientering om aktuella forskningsfrågor (1e), så 
stöttas inte detta mål av de inledande kursernas lärandemål. Kurserna i årskurs 2, stöttar 
detta mål till viss del, och flera av kurserna i årskurs 3 stöttar målet helt. För detta delmål 
finns därmed en tydlig progression genom utbildningen.  

Det andra målet - visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant 
information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar 
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och situationer – stöttas genom en rad olika kurser. Merparten av kurserna är uppbyggda 
på ett sätt där studenterna övas i att problematisera och reflektera över centrala teman och 
fenomen kopplat till verksamheters användning av informationsteknik och digitalisering. 
Även för detta mål syns en tydlig progression genom utbildningen.  

Det tredje målet – att visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa 
problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar – var utmanande att analysera 
i relation till utbildningens kurser. Vid diskussion av kursernas faktiska innehåll och 
uppbyggnad ingår självständiga arbeten i merparten av kurserna där studenterna behöver 
visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem (där 
kandidatuppsatsen är kronan på verket). Detta är dock inte explicit framskrivet i kursernas 
kursplaner. Detta gör att måluppfyllnaden framstår som relativt låg. Detsamma gäller för 
att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. Samtliga kursers examinationsmoment är 
tidsatta, vilket innebär att studenterna i praktiken alltid måste visa förmåga att hantera 
uppgifterna inom satta tidsramar. Men återigen är detta inte utskrivet i kursernas planer. 
Här finns ett tydligt utvecklingsområde vad gäller att förtydliga kursplanerna för de kurser 
som ges inom huvudområdet informatik.  

Det fjärde målet - visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera 
information, problem och lösningar i dialog med olika grupper – stöttas i mycket hög 
utsträckning. I merparten av utbildningens kurser ingår att studenten ska presentera sitt 
arbete både muntligt och skriftligt. Här ses dock en skillnad mellan de kurser som ges inom 
informatikämnet, kontra företagsekonomi och datavetenskap. Då informatikkurserna till 
stor del baseras på projektarbeten, ingår det i examinationsformen att presentera sitt 
projektarbete muntligt och skriftligt, samt att även opponera på andra studenters 
projektarbeten.  

Utbildningen har ett stort fokus på att omsätta teoretiska kunskaper praktiskt – detta sker i 
så gott som varje kurs på utbildningen. Denna aspekt av utbildningens design finns också 
tydligt specificerad i kursplanerna, vilket gör att det femte målet – att visa färdighet som 
fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser - stöttas till 
hög grad. 

Det sjätte målet - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 
bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter – 
stöttas i olika omfattning beroende på vilket delområde fokus läggs. Flera av utbildningens 
kurser innehåller lärandemål som kräver att studenterna ska visa förmåga att inom 
informatikområdet göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter (6a). Vi ser 
dock att vi inte har lika stort fokus på att studenterna ska visa förmåga att inom 
informatikområdet göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga (6b) och etiska aspekter 
(6c). Det är olyckligt att detta inte finns framskrivet på ett tydligare sätt i kursplanerna, då 
båda dessa områden tas upp i flera av våra kurser (se mer i avsnitt 9 – 
Hållbarhetsperspektiv). Det sjätte målet överlappar till viss del med det sjunde målet – 
att visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den 
används. Även här ser vi att kursplanernas lärandemål inte stöttar måluppfyllelse i den 
grad som är önskvärd. Vid diskussion om kursernas innehåll såg lärargruppen dock att 
detta finns med som ett viktigt element i flera kurser. Det föreligger ett behov av att 
förtydliga kursplaner där samhälleliga och etiska aspekter, samt frågor om kunskapens roll 
i samhället, ingår. 
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Det åttonde målet - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att 
utveckla sin kompetens – var, likt det tredje målet, svårt att analysera. Om analysen 
begränsas till det som står framskrivet i kursernas kursplaner, så ser vi mycket liten, eller 
ingen alls, stöttning av detta mål. Vid närmare analys av kursernas examinationsformer 
däremot, så framstod kurserna som mer stöttande av detta mål. Merparten av 
examinerande texter som lämnas in inom ramarna för informatik-kurserna innehåller 
någon form av reflektionsdel, där studenten ska redogöra för sin kunskapsutveckling och 
identifiera styrkor och luckor i den egna kunskapen som utvecklats under kursens gång. 
Även här finns dock utrymme för förtydliganden i utbildningens kursplaner. 

I utbildningsplanen finns ett antal programspecifika mål formulerade. Dessa mål är 
konkretiserade omtolkningar av de nationella examensmålen och skrevs utifrån tidigare 
riktlinjer. Omtolkningarna tar utgångspunkt i den nationella definitionen1 av 
huvudområdet informatik (även kallat informationssystem), vilken lyder ”det 
vetenskapliga ämne som utvecklar kunskap om människors design och bruk av IT i 
individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang”. Dessa programspecifika 
examensmål ger en god beskrivning av vad som är utbildningens ämnesmässiga kärna och 
huvudsakliga fokus. Vid bedömning av dessa mål framgick att kursplanernas lärandemål 
stöttar måluppfyllnaden på aggregerad nivå. Målen innebär att för kandidatexamen ska 
studenten ha tillägnat sig: 

• Kunskap om centrala begrepp inom informatik och det systemvetenskapliga 
området 

• Kunskap om systemutvecklingsansatser och -metoder, IT-design, 
programvarupaket, samt IT-system i olika sammanhang 

• Kunskap om grundläggande begrepp och orienterande kunskaper inom 
management, projekt och projektledning 

• Kunskap om modellering, programmeringsspråk, frågespråk, databaser, strukturer 
och relevanta utvecklingsverktyg 

• Förmåga att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk handling, samt utifrån tidigare 
teoretiska och praktiska kunskaper utveckla nya kunskaper 

• Förmåga att kritiskt utveckla och utvärdera alternativa lösningar för organisering, 
förändring, och IT-utveckling där såväl krav och behov hos enskilda individer som 
organisationen beaktas 

• Förmåga att sätta sig in i den samhällsdebatt som finns kring organisationers 
verksamhet och informationsteknik, samt förstå möjligheter och problem som 
aktualiseras av informationsteknik i digitaliseringsprocesser 

• Insikter om effekter av förändring i organisationers verksamhet och 
informationsteknik 

 
 

 

 
1 Definition hämtad från svenska informationssystemakademins (SISA) hemsida: http://sisa-
org.se. SISA bildades 2010 av universitetsinstitutioner i Sverige med syftet att skapa och 
tillvarata gemensamma intressen gällande forskningsinformation till studenter, praktiker, andra 
akademiska ämnen samt finansiärer, politiker och tjänstemän. Svenska 
informationssystemakademin har i huvudsak två årliga aktiviteter: en ämneskonferens samt 
utdelandet av Börje Langeforspriset.  



 14(38) 
               LiU-2020-00351 
 

 
 

• Insikter om sociala och psykologiska faktorers betydelse för samspelet mellan 
individer, grupper och organisationer 

• Insikter om behovet av samarbete över fack- och ämnesgränser 
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 informatik (725G96). Vid kick-offen informeras studenterna om 
utbildningens examensmål och uppmuntras explicit att själva läsa utbildningsplanen för 
utbildningen. Vid respektive kursstart informerar läraren om kursens lärandemål, 
lärandeaktiviteter och examination, samt kopplingen mellan dessa. Lärarna kopplar dock 
inte kursens innehåll explicit mot examensmålen. Genom utbildningens design och 
återkommande diskussioner i lärargruppen har dock strukturer lagts på plats som borgar 
för att examensmålen görs gällande, om än indirekt, i kurserna. 

Beskriv arbetet med progression, såväl avseende lärandemål, 
lärandeaktiviteter och examinationer inom utbildningen. 

Under åren 2015-2017 genomfördes ett omfattande revisionsarbete där samtliga kurser vid 
utbildningen granskades och i många fall reviderades (se mer om revisionen i nästa avsnitt 
– Utformning och genomförande). En viktig del av detta utvecklingsarbete var att 
säkerställa studenternas kunskapsprogression genom utbildningen, vilket nu syns i 
återkommande teman. Exempelvis:  

- Informationssystem och digitalisering. Människors design och bruk av IT i 
individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang löper som en röd tråd 
genom hela utbildningen. Detta fokusområde utgör själva kärnan av 
informatikämnet, men har i vardagligt språk kommit att diskuteras alltmer i termer 
av digitalisering. I den nyligen genomförda revisionen av utbildningen valde vi att 
anamma digitalisering som begrepp för att benämna det förändringsarbete som är 
associerat med att omvandla manuella processer och arbetssätt genom användning 
av IT-system. I detta synsätt förstås människorna, tekniken och organisatoriska 
strukturer och processer som sammanflätade – en förändring i tekniken påverkar 
övriga delar, och vice versa. Genom utbildningens kurser tas olika perspektiv på 
informationssystem upp och det sker en stegrad problematisering av 
digitaliseringens roll för enskilda användare, i verksamheter, såväl som för 
samhället i stort.  

- Projektledning. Merparten av kurserna inom huvudområdet innehåller någon 
form av projekt. För att studenterna ska få verktyg att kunna arbeta i denna form 
inleds utbildningen med en grundläggande kurs om IT-projekt och projektledning. I 
flera av de efterföljande kurserna (725G93; 725G87; 725G49 och 725G86)2 får 
studenterna sedan genomföra mindre projekt av olika slag och därmed tillämpa 

 
 

 

 
2 Se kursnamn i Tabell 5 på sid. 18. 
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sina projektkunskaper praktiskt. Därefter följs projektkunskaperna upp och 
fördjupas teoretiskt inom ramarna för kursen Hållbara IT-projekt och IT-
förvaltning. Denna progression kan också ses i kursernas examinationsformer, där 
studenterna ges utökat ansvar att själva formulera ramarna för sina projekt 
allteftersom utbildningen fortgår. 

- Programmering. Programmeringskurserna inleds med en kurs som tar 
utgångspunkt i att programmering är en form av strukturerat problemlösande. 
Först introduceras studenterna i ett programspråk som är pedagogiskt tacksamt att 
arbeta med (ADA). Valet av programspråk är gjort med utgångspunkt i att det är ett 
programspråk som läsbart för någon som inte kan programmera och att det har en 
kompilator som ger tydlig feedback till studenten. Detta gör i sin tur att studenterna 
kan lära sig grundstrukturerna i och tankesättet bakom programmering. När 
studenterna behärskar detta leds undervisningen i den efterföljande kursen över till 
ett objektorienterat programspråk (Java). Här är valet har valet av Java gjorts för 
att det är ett tydligt objektorienterat språk som är mer förenklat än andra 
motsvarande programspråk (ex. C++). När studenterna behärskar Java är steget 
sedan kort för att sätta sig in i andra objektorienterade programspråk om de så 
önskar. Dessa två grundkurser i programmering ger studenterna goda verktyg för 
att förstå och ta sig an andra programmeringsverktyg/språk. Fokus i kurserna ligger 
med andra ord på att studenten ska lära sig logiken bakom programmering och 
förstå dess förutsättningar och begränsningar, det är därmed inte programspråken i 
sig som är det mest centrala i dessa kurser. För de studenter som väljer 
systemutveckling som inriktning följer därpå en kurs om datastrukturer och 
algoritmer, vilket något förenklat är en mer teoretiskt inriktad kurs som handlar om 
att studenterna ska lära sig att skriva mer effektiv kod än de tidigare har lärt sig. 
Dessa tre kurser (725G92; 725G90; 725G97) utgör en god grundplåt för 
studenterna att under valbar termin antingen fördjupa sig inom något 
programspråk, eller bredda sina programmerings-kunskaper ytterligare.  

- Vetenskaplig metod. Grundläggande vetenskapliga termer introduceras i 
utbildningens introduktionskurs och tas sedan vidare inom ramarna för kursen 
Kvalitativa metoder i teori och praktik under termin 2. Denna metodkurs är främst 
inriktad på att träna studenterna i praktiska metodkunskaper, vilket de sedan har 
användning för i sina projekt (se ovan). Här har vi sett en positiv korsbefruktning 
mellan just metodkursen och efterföljande projektarbeten i övriga kurser (ex 
725G94). Inför kandidatuppsatsen genomgår studenterna sedan ytterligare en 
metodkurs, vilken fördjupar studenternas kunskaper i samhällsvetenskaplig metod. 
Kronan på verket blir slutligen kandidatuppsatsen, genom vilken studenterna får 
tillämpa och kritiskt diskutera vetenskaplig metod mer på djupet.  

- Systemvetarens profession. Systemvetaren har en unik roll på 
arbetsmarknaden – genom sin ämnesmässiga bredd kan systemvetaren agera som 
tolk och medlare mellan olika yrkesgrupper som arbetar med, eller påverkas av, 
informationssystem på olika sätt. Genom utbildningen försöker vi förmedla denna 
roll till studenterna, men systemvetarens profession är ofta otydlig för studenterna i 
början. Bilden av vad en systemvetare kan arbeta med läggs därmed som ett pussel 
under utbildningens gång, där olika kurser bidrar med olika bitar. I den avslutande 
kursen Systemvetarens profession: människa, teknik och organisation (735G89), får 
studenterna slutligen sammanföra dessa pusselbitar till ett motiv som 
sammanfattar både professionens generella profil och den enskilda studentens 
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expertis inom denna profession. Utöver att sammanfatta den egna 
kompetensprofilen, får studenterna i den avslutande kursen även arbeta med ett 
antal case där kunskaper från flera olika kurser aktualiseras, där syftet är att visa att 
sammansatta problem kopplat till informationssystem och digitalisering även 
kräver sammansatta lösningar. 

2.1 Utvecklingsområden – måluppfyllelse 
Den sammanvägda bedömningen är att utbildningens lärandemål, lärandeaktiviteter och 
examinationer sammantaget är designade för att samtliga mål ska uppfyllas på aggregerad 
nivå, såväl nationella som programspecifika examensmål. 

Vid analysen av måluppfyllelsen var flera kursplaner generellt hållna vad gäller kursernas 
innehåll, arbets- och examinationsformer. Detta beror till stor del på att planerna skrevs 
under en period då kursplaner förväntades skrivas på ett mer generiskt sätt. Det finns 
fördelar med denna typ av generella skrivningar, då det underlättar för läraren att göra 
mindre justeringar i kursen utan att behöva göra justeringar i kursplanen, men det 
försvårar till viss del analysen av huruvida kurserna stöttar måluppfyllelse. Ett tydligt 
utvecklingsområde är därmed att justera kursplaner utifrån följande:  

• Mål 3b. Det kan framgå tydligare att studenterna ska kunna lösa uppgifter på utsatt tid. 
Samtliga kursers examinationsmoment är tidsatta, vilket innebär att studenterna i 
praktiken alltid måste visa förmåga att hantera uppgifterna inom satta tidsramar, detta 
kan dock framgå tydligare.  

• Mål 7. Den kan framgå tydligare att studenterna ska kunna visa insikt om kunskapens 
roll i samhället och om människors ansvar för hur den används. Detta mål stöttades 
inte i önskad utsträckning vid analys av kursplanernas skrivningar, men vid diskussion 
om kursernas innehåll framgick att flera kurser behandlar detta. Tydligare kopplingar i 
beskrivningar av kursmål, alternativt kursinnehåll, kan göras.  

• Mål 6b och 6c. Det föreligger även ett behov av att förtydliga kursplaner där 
samhälleliga och etiska aspekter ingår. Återigen förekommer samhälleliga och etiska 
aspekter i flera kurser, men detta är inte explicitgjort i kursplanerna.  

Med tanke på att det är en lång och arbetsam process att ändra i kursplaner, så bör dessa 
förändringar göras i samband med att andra, mer substantiella, ändringar ska göras i 
kurserna. Utmaningen blir därmed att skapa ett organisatoriskt minne för de frågor som är 
listade ovan. Utvecklingsarbetet framöver bör därmed främst läggas på att skapa en 
tydligare process för hur kursplaneförändringar ska göras för utbildningen, på ett sätt som 
säkerställer att mer strategiska förändringar (likt de föreslagna ovan) inte glöms bort i 
processen.  

Gällande hur kopplingen mellan utbildningens respektive kurser och examensmålen 
förmedlas till studenterna, så behöver denna länk förtydligas. Detta kan eventuellt 
kommuniceras till studenterna genom att skapa en visualisering av kopplingen, vilken 
skulle kunna publiceras på programmets Lisamrum. 

Kursen om systemvetarens profession (725G89) behöver vidareutvecklas för att uppnå sin 
fulla potential. Kursutvärderingar av den avslutande kursen visar att många studenter har 
svårt att se syftet med kursen (se bilaga 2). Här behövs dock en djupare analys av kursens 
plats på programmet och en revision av kursinnehållet kan vara nödvändig för att nå den 
kunskapsprogression som kursen är tänkt att ge. 



 17(38) 
               LiU-2020-00351 
 

 
 

3 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Utformning och genomförande 

Under den aktuella perioden för utvärderingen, 2015-2019, har SVP genomgått en 
omfattande revision, gällande både struktur och innehåll. Här beskrivs arbetet med att 
utvärdera och revidera kandidatprogrammet, följt av en beskrivning av den pedagogiska 
grundidén som utbildningen bygger på. Avsnittet avslutas med beskrivningar av 
utbildningens inriktningar, praktikinslag, samt utlandsstudier.  
Revision av kandidatprogrammet, 2015-2018  

Under den aktuella perioden för utvärderingen, 2015-2019, har SVP genomgått en 
omfattande revision. Arbetet startade under våren 2015 i samband med att utbildningen 
fick en ny programansvarig och det mest intensiva utvecklingsarbetet pågick under åren  
2015 till 2018 Programansvarig koordinerade och drev utvecklingsarbetet framåt och i 
arbetet engagerades lärare, studenter och representanter från näringslivet. De största 
förändringarna genomdrevs och förverkligades av lärarkåren inom huvudområdet 
informatik. Som del av detta arbete skrevs utbildningsplanen för utbildningen om i flera 
omgångar och samtliga kurser genomgick granskning och i många fall en re-design. 
Förändringarna infördes stegvis, vilket innebar att programplanen såg olika ut för varje kull 
som antogs 2015, 2016, respektive 2017.  

Utvecklingsarbetet baserades på utvärderingar genomförda med lärare, studenter och 
näringslivsrepresentanter. Materialet som genererades användes inledningsvis för att 
analysera vilka förmågor en systemvetare förväntas inneha. Utbildningens struktur och 
innehåll analyserades sedan utifrån dessa förmågor för att bedöma dess relevans. I 
granskningen ingick även djupgående analyser av kursutvärderingar, poängproduktion, 
genomströmning och kunskapsprogression genom kurserna. Arbetet visade att 
utbildningens innehåll ansågs vara relevant av alla parter, men att paketeringen av detta 
innehåll behövde förnyas. Med paketering menas här kursernas utformning och inbördes 
ordning. Exempelvis så visade granskningen att några kurser med tiden, genom lärarnas 
inkrementella förändringar, hade kommit att överlappa varandra. Andra kurser, som var 
tänkta att bygga på tidigare kurser, hade istället tappat sin koppling till tidigare 
kursinnehåll, vilket gjorde kunskapsprogressionen otydlig. Granskningen visade också att 
kurserna i programmering inte höll tillräckligt hög kvalitet (vilket delvis kan ses i 
kursutvärderingarna, se bilaga 2) och att de även utgjorde flaskhalsar i studenternas 
poängproduktion. Lärargruppen identifierade även brister i studenternas vetenskapliga 
förmågor. Flera kurser fick därtill återkommande negativa omdömen av studenterna i 
kursutvärderingar (se bilaga 2). Omfattande diskussioner fördes kring huruvida nytt 
innehåll behövde införas i utbildningen. IT-branschen förändras fort och det kommer ofta 
önskemål från både studenter och näringsliv om ett uppdaterat och modernare innehåll i 
utbildningen kopplat till framförallt programmeringsspråk och olika tekniska 
tillämpningar. Likaså förändras den allmänna diskursen om digitalisering och 
informationssystem och en bedömning gjordes gällande om nya diskurser behövde 
fokuseras i utbildningen.  

Som svar på identifierade brister paketerades merparten av kurserna inom huvudområdet 
om i tematiskt indelade kurser som tar utgångspunkt i olika perspektiv på 
informationssystem. Detta innebär att tidigare kursers innehåll genomlystes, extraherades 
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och strukturerades om till nya kurser, vilka även lades i en förändrad ordningsföljd. 
Granskningen och diskussionerna mellan olika involverade parter landade även i att en 
kurs om säkerhetsfrågor kopplat till IT skulle införas (725G98) och att studenternas 
vetenskapliga förhållningssätt skulle stärkas genom införandet av en mer praktiskt 
orienterad metodkurs (725G88). För att bereda plats för detta nya innehåll behövde 
därmed två kurser tas bort. Kurser som under en längre tid utgjort flaskhalsar för 
studenternas poängproduktion togs bort (Webbprogrammering; Statistisk metod). 
Motsvarande innehåll erbjuds dock fortfarande som valbar kurs på termin 5. Till 
programmeringskurserna byttes utföraren ut, vilket möjliggjordes genom att ett nytt 
samarbete med Software and Systems (IDA) etablerades. En mer administrativt driven 
förändring var slutligen att samtliga kurser omvandlades till 7,5 hp eller 15 hp. Tabellen 
nedan visar den kursuppställning som revisionen resulterade i.  

Tabell 5: Kursöversikt – det reviderade SVP  

 Hösttermin Vårtermin 

År 1 - Introduktion till informatik, 725G96 
- IT-projekt och projektledning, 725G95 
- Problemlösning och programmering, 725G92 
- Informationssystemutveckling, 725G93  

(här ingår diskret matematik och logik) 

- Informationssystemutveckling, forts. 
- Objektorienterad programmering i Java, 

725G90 
- Kvalitativa metoder i teori och praktik, 

725G88 
- Användarperspektiv på digital design, 

725G87 

År 2 - SYUT: Datastrukturer och algoritmer, 725G97 
- MAVU: Verksamhetsutveckling och 

digitalisering, 725G94 
- Kalkylering och beslutsstöd, 723G70 
- Affärssystem för företag, 725G49 
- Databaser och datamodellering, 725G28 

- Samhällets digitalisering, 725G86 
- Hållbara IT-projekt och IT-förvaltning, 

725G99 (här ingår IT-rätt) 
- Perspektiv på säkerhet och IT, 725G98 

År 3 Valbara kurser inom  
- Systemutveckling 
- Management och verksamhetsutveckling 
 
Här ingår verksamhetsförlagd praktik som valbar 
kurs för båda inriktningar. Under denna termin har 
studenterna även möjlighet att läsa utomlands.  

- Samhällsvetenskaplig metod, 726G76 
- Kandidatuppsats, 725G36, 725G74, 725G75 
- Systemvetares profession, 725G89 

 

Som del av föreliggande kvalitetsgranskning av utbildningen genomfördes en utvärdering 
av det reviderade programmet under våren 2020. Utvärderingen genomfördes i form av en 
enkätundersökning, där de studenter som avslutade sin utbildning våren 2020 ombads 
värdera utbildningen och dess kurser. Den studentkull som svarade på enkäten är den 
första kullen som läst det reviderade SVP i sin helhet. 86% av de tillfrågade svarade på 
enkäten och resultatet finns bifogat i bilaga 3. Undersökningen visar i korthet att 
studenterna har uppskattat sin utbildning, har upplevt att det finns god sammanhållning 
bland studenterna och att utbildningens innehåll matchar mot de förmågor de förväntas 
inneha efter avslutad utbildning. Som sammanfattande betyg gav studenterna utbildningen 
4,0 (betygsskala 1-5, där 5 är högsta betyg), vilket är att betrakta som ett mycket gott betyg. 
Även i kursutvärderingarna från 2018 och 2019 (se bilaga 2) ses positiva effekter av 
förändringarna som gjorts. Resultatet av förändringarna har diskuterats i lärargruppen, 
vilken vittnar om att revisionen har bidragit till positiva förändringar som görs gällande 
både i det dagliga arbetet och i studenternas resultat. Lärarna lyfter att revisionen 
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genomfördes på ett prestigelöst sätt, där alla kurser öppnades upp för insyn och 
granskning. Genom att få sin kurs granskad av andra, och i gengäld granska andras kurser, 
har lärarna fått ökad förståelse för utbildningen som helhet och fått bättre insyn i 
studenternas resa genom utbildningen. Detta underlättar i sin tur för den enskilde läraren 
att visa den tänkta kunskapsprogressionen genom utbildningen, och hur den enskilda 
kursen passar in i helheten, för studenterna. Dialogen mellan lärarna har därmed stärkts i 
revisionsarbete och ökat kvaliteten i utbildningen som helhet.  
Pedagogisk grundidé, undervisnings- och examinationsformer 

Programmet utgår från filosofiska fakultetens pedagogiska ställningstaganden, där 
undervisningen organiseras med individens lärande och aktivitet i centrum. Kurserna 
administreras och koordineras i huvudsak genom lärplattformen Lisam (med undantag för 
kursernas som ges vid IDA, där ett lokalt utvecklat system används).  

I undervisningen varvas olika undervisnings- och examinationsformer för att tilltala olika 
människors varierande behov och lärstilar. En röd tråd genom kurserna inom 
huvudområdet är att de ofta bygger på en projektorienterad undervisningsform. Syftet med 
det projektorienterade arbetssättet är att 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. I praktiken innebär detta att många av kurserna bygger på ett 
projektarbete (grupparbete) som löper genom större delen av kursen. Projektet examineras 
genom muntlig och skriftlig redovisning och kompletteras med individuell skriftlig 
examination av olika former för att säkerställa individens kunskapsnivå i kursen. I 
utbildningen som helhet läggs därmed stort fokus på att studenten ska kunna redovisa 
genomfört arbete – både muntligt och skriftlig. Att kunna arbeta i projekt och visa 
skicklighet i muntlig och skriftlig framställan ses som viktiga förmågor i en kommande 
yrkesprofession. Denna typ av projektbaserad undervisning kontrasteras av kurserna som 
ges av lärare vid andra institutioner, där programmeringskurserna fokuserar mer på det 
praktiska skapandet av kod, och kursmomenten i kalkylering, och även diskret matematik, 
har mer traditionellt strukturerad undervisning med föreläsningar, lektioner och 
salstentamen. På utbildningen som helhet finns det därmed en variation i undervisnings- 
och examinationsformer. 

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 ett 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. 

Examinationsuppgifter och krav ställda i relation till examinationerna presenteras skriftligt 
till studenterna och kompletteras oftast med muntlig presentation i samband med 
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föreläsningar/seminarier. I arbetet med programrevisionen framkom att studenterna till 
stor del upplever en otydlighet i dessa instruktioner och efterfrågar ökad tydlighet vad 
gäller examinationskrav. Lärarna, å andra sidan, rapporterar att de genom påtryckningar 
och önskemål från studenterna tvingas skriva alltmer detaljerade instruktioner till 
examinationsuppgifterna och att studenternas utrymme för kreativt tänkande i uppgifterna 
begränsas alltmer genom dessa förtydliganden. I många fall finns en medveten ”otydlighet” 
i uppgifterna – vad gäller både form och innehåll, exempelvis kring tillvägagångssätt och 
tolkningsutrymme vad gäller uppgiftens ramar. Detta är i sin tur tänkt att fostra 
självständighet och öka studenternas förmåga till problemlösning. Samtidigt är det givetvis 
viktigt att det inte finns oönskad otydlighet i uppgifter. Här är därmed en svår (och 
nödvändig) balansgång mellan att utmana studenternas kreativitet och förmåga att tolka 
uppgifter, och att säkerställa att studenterna förstår på vilka grunder de examineras. 

En mer oroande kritik gäller kunskapskraven i kurserna inom huvudområdet informatik, 
där studenter återkommande rapporterat att kunskapskraven är för lågt satta. Detta ses 
bland annat i genomströmningen, där majoriteten av studenterna klarar kurserna vid första 
examinationstillfället, samt i studenternas självskattning gällande sin arbetsinsats i 
kurserna. Detta är även synligt i Studentundersökningarna från 2015 och 2017, i 
utvärderingen av det reviderade SVP (bilaga 3) samt i alumnundersökningen från 2020 
(bilaga 4). Att studenterna ser kurerna som alltför enkla kan delvis kopplas till att vi 
numera har antagit studenter med högre meritvärden från gymnasiet än vi gjort tidigare. 
Kursinnehåll och former som för några år sedan uppfattades som utmanande av den 
studentgrupp vi hade då, upplevs inte längre som utmanande. Det kan också kopplas till 
examinationsformerna, där studenterna inte alltid har önskad ambitionsnivå på PM och 
projektrapporter – och när läraren upptäcker detta är det försent att göra några större 
justeringar. Här kan därmed tolkningsfriheten, i kombination med studentens 
ambitionsnivå, ibland bidra till att studenterna lägger ribban för lågt för sina insatser i 
kurserna. Vi ser även att parallelliteten i kurserna – där kurser i huvudområdet läses 
parallellt med kurser som studenterna upplever som mer utmanande – är en bidragande 
faktor till att ambitionsnivån i informatikkurserna sjunker (dvs. att studenterna prioriterar 
den kurs som de upplever som svårare, över den som upplevs som enklare – vilket gör att 
undermåliga produkter lämnas in i den ’enklare’ kursen). Många av våra studenter har även 
ett deltidsarbete vid sidan om studierna. När detta sammanfaller med 
examinationsuppgifter som har friare former upplever lärarna ibland att det är svårt för 
dem att underkänna studenter, men detta behöver göras i större utsträckning för att höja 
kvaliteten över lag. På denna punkt finns därmed anledning för informatiklärarna att 
reflektera kring vilka krav som ställs och i vilken mån studenter underkänns i de fall 
ambitionsnivån är satt för lågt. Det finns tecken på att lägstanivån för betyget G är satt för 
lågt i några kurser – vilket motiverar ett vidare utvecklingsarbete inom detta område.  

Som kontrast ser vi att studenters vilja att läsa utomlands driver högre betyg, eftersom 
antagning till utlandstermin görs baserat på resultat och betyg. I varje kull har vi därmed 
även en allt större grupp studenter som har som målsättning att få så goda resultat som 
möjligt.  
Inriktningar 

Programmet hade under den aktuella periodens början tre inriktningar: (1) IT och 
Management (2) IT och Systemutveckling, (3) IT och Projekt. I samband med antagningen 
till ht2017 togs den sistnämnda inriktningen, IT och Projekt, bort från utbildningen då den 
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attraherade få studenter (ca 5 studenter per år). När en inriktning togs bord, döptes de 
övriga inriktningarna om:  

- Management och verksamhetsutveckling (MAVU) 

- Systemutveckling (SYUT) 

Studenterna väljer inriktning under våren i årskurs 1 och väljer fritt mellan dessa två 
inriktningar. Intressant nog, så brukar studenterna fördela sig jämnt över dessa två 
inriktningar, med en liten övervikt till systemutvecklingsinriktningen. 

Inriktningarna är mest synliga under termin 5, då studenterna får välja kurser från ett 
förbestämt kurspaket. Kurserna som erbjuds för studenterna som läser MAVU-inriktningen 
ges i huvudsak av avdelningen för företagsekonomi (FEK) vid institutionen för ekonomisk 
och industriell utveckling (IEI). Dessa kurser är på grundläggande nivå, ges på engelska och 
samläses med inresande studenter. Kurserna som erbjuds för SYUT-inriktningen ges av 
olika avdelningar vid institutionen för datavetenskap (IDA) och samläses med flera 
ingenjörsutbildningar och (i vissa fall) kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap. Utöver 
dessa inriktningsspecifika kurser erbjuds de studerande även att läsa en kurs i statistisk 
metod och/eller göra praktik motsvarande 15 hp (se mer om praktik nedan). Listan över 
valbara kurser fastställs varje år efter kontakt med respektive studierektor. Utbudet av 
valbara kurser inom företagsekonomi har varit stabil under perioden. En kurs i 
marknadsföring har tagits bort ur utbudet, då kursen gavs på en alltför grundläggande nivå 
för våra studenter. Denna kurs har dock inte kunnat ersättas, så här finns utrymme för en 
ny valbar kurs för MAVU-inriktningen. De valbara kurserna för SYUT har utökats under 
perioden (se mer om detta i avsnitt 3.1 nedan). Ett exempel på hur kurslistan kan se ut 
finns i bilaga 5.  

Praktiska inslag 

Det har nämnts flera gånger att utbildningen bygger på en pedagogisk grundprincip att 
studenterna ska varva teoretiska och praktiska kunskaper i kurserna. Detta ses tydligt i de 
projektarbeten som studenterna driver inom ramarna för kurserna inom huvudområdet, 
men även i övriga kurser (se måluppfyllelse). Utöver detta har studenterna möjlighet att 
göra praktik som valbar kurs på termin 5.  

Under valbar termin erbjuds studenterna att göra verksamhetsförlagd praktik. Praktiken 
motsvarar 15 högskolepoäng och är paketerad som en seminariebaserad kurs där 
studenterna möts vid ett antal seminarier för att utbyta erfarenheter och avrapportera sina 
iakttagelser från praktiken. Kursen examineras genom aktivt seminariedeltagande och 
skriftliga examinationsuppgifter. Under åren 2015-2018 erbjöds även en praktikkurs som 
motsvarade 30 högskolepoäng, vilken var obligatorisk för de studenter som valt 
inriktningen IT och Projekt. I samband med att IT och Projekt-inriktningen togs bort från 
utbildningen, utgick den längre praktikkursen från utbildningen. 

De studenter som väljer att göra praktik åläggs att själva hitta en lämplig praktikplats. 
Uppdraget måste godkännas av kursledaren, men i övrigt är studenten relativt fri att sätta 
ramarna för praktiken tillsammans med verksamheten där praktiken ska äga rum. Flera av 
de företag som finns representerade i utbildnings programråd erbjuder praktikplatser till 
våra studenter, framförallt Advania AB och Netgain AB, vilka har mer etablerade 
traineeprogram utformade med bas i vår praktikkurs. Även övriga verksamheter som finns 
representerade i programrådet tar ofta emot praktikanter från SVP, exempelvis IFS, SAAB, 
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Region Östergötland och LK Data. Vid diskussion om praktikkurserna med 
näringslivsrepresentanterna i programrådet framkom att de ser friheten i praktikuppdraget 
som särskilt viktigt – det är viktigt att verksamheten och praktikanten ges möjligheter att 
sätta ramarna för uppdraget tillsammans, och att kunna revidera detta under 
praktikperioden om det anses nödvändigt. Konsultföretagen använder praktikkursen som 
en rekryteringsbas och låter praktikanterna testa på olika delar av deras verksamhet i syfte 
att se om praktikanten kan vara en framtida kollega. Regionen, å andra sidan, använder 
främst praktikkursen som ett sätt att få mindre uppdrag som verksamheten inte hinner 
med gjorda av studenter. Men även i regionens fall leder praktiken i bästa fall till en 
rekrytering. 

Utöver praktikkursen kan studenterna även ansöka om att arbeta som exempelvis 
studentmedarbetare vid Linköpings kommun under sitt sista läsår. Detta ligger utanför 
utbildningens struktur, men ses som ett viktigt samarbete mellan LiU och kommunen och 
kan fungera som ett alternativ för den student som vill få arbetslivserfarenhet utan att läsa 
praktikkursen.  

Utlandstermin 

Under termin 5 har studenterna även möjlighet att läsa utomlands. Under de aktuella åren 
har ett tiotal studenter per kull valt utlandsstudier (2015:11 st; 2016:7 st; 2017:13 st; 2018:4 
st; 2019:12 st). Studenterna kan söka lärosäten och kurser via filosofiska fakultetens 
allmänna utbud av utbyten, men under perioden har det även funnits öronmärkta platser 
vid Universitetet i Mannheim (Tyskland) och RMIT University i Melbourne (Australien). 
Dessa platser är dock inte stabila över tid och i skrivande stund finns endast platsen vid 
RMIT, och andra samarbeten är under framtagande. 

3.1 Utvecklingsområden – utformning och genomförande 
Utbildningen har under perioden präglats av ett tydligt och välfungerande kvalitetsarbete. 
Betydande förändringar har genomförts i utbildningens struktur och innehåll, vilket har lett 
till positiva förändringar för både studenter och lärare. Den goda utveckling som 
utbildningen uppvisar är något som nu måste värnas och förvaltas. Framgent är det därför 
viktigt att underhålla de goda processer och dialoger som har förkommit i samband med 
revisionen av utbildningen, vilket kan vara svårt över tid i och med att lärare byts ut och 
kurserna utvecklas inkrementellt/lokalt. Här har den aktuella kvalitetssäkringsprocessen 
varit viktig för att återigen samla lärargruppen och tillsammans titta på examensmål och 
former för utbildningen som helhet. 

Utbildningen har två inriktningar. Dessa inriktningar möjliggör en fördjupning i antingen 
systemutveckling eller mer managementinriktade kunskaper, främst genom valbara kurser 
på termin 5. Kursutbudet på termin 5 är mer flexibelt än övriga programgemensamma 
kurser och tillåter studenterna att välja kurser efter personligt intresse. Ett återkommande 
önskemål från studenternas sida är att kursutbudet på valbar termin ska utökas. Ett aktivt 
arbete pågår i den riktningen, men försvåras delvis av lärarbrist i flera miljöer – det finns i 
dagsläget litet utrymme och intresse vid aktuella institutioner att skapa nya kurser för en så 
liten grupp studenter (5-10 studenter per kurs). Vi är därmed främst hänvisade till 
befintliga kurser där systemvetarna kan samläsa med andra utbildningsprogram. Som 
nämndes ovan så har vi även tappat en kurs i MAVU-kursutbudet, så det finns anledning 
att skapa en ny kurs för denna inriktning. För SYUT-inriktningen har dock stora 
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förändringar i kursutbudet gjorts under perioden, i och med att införandet av kurs 725G97 
har gjort studenterna behöriga till fler kurser som ges vid IDA. På grund av olika logiker i 
poängsättning av kurser mellan tekfak och filfak, samt olika terminstider, blir det ibland 
svårt för studenterna att hitta en kombination av kurser i systemutveckling som 
tillsammans blir 30 hp. Av denna anledning har studenterna dels erbjudits att läsa mer än 
30 hp (max 33 hp), samt erbjudits möjligheten att läsa en kurs på distans (à max 7,5 hp) 
som senare tillgodoräknas till termin 5. Det mest önskvärda scenariot är att utöka 
kursutbudet för SYUT och MAVU med ytterligare några kurser, för att undvika att 
studenterna läser kurser på distans under denna termin på sikt.  

Utöver kursutbudet på termin 5, så efterfrågar studenterna även att mer av kursinnehållet i 
informatikkurserna profileras i relation till inriktningarna. Detta har dock visat sig svårt att 
genomföra i praktiken, då lärarna i informatikkurserna inte alltid har kompetens att 
examinera mer tekniskt innehåll. 

Enligt kritik från studenterna, och till viss del även från lärargruppen, behöver 
kunskapskraven i kurserna inom huvudområdet informatik höjas, vilket föranleder ett mer 
strukturerat utvecklingsarbete för programansvarig, studierektor inom huvudområdet, 
samt respektive kursledare. Detta utvecklingsarbete har redan initierats (ht2020) och har 
aktualiserat att en djupare analys behöver göras av vilka kurser som är aktuella för en sådan 
insats, då det inte rör alla kurser inom huvudområdet. Den gemensamma hållningen i 
lärargruppen är dock att lägstanivån i kurserna (för betyget godkänt) behöver höjas. Detta 
kan exempelvis åstadkommas genom att förtydliga instruktioner och kravbilden i kurserna, 
samt genom att skapa tydligare processer för examinationen av textbaserade uppgifter så 
att satta krav bättre kan följas upp vid bedömning av uppgifterna.  

Fler samarbetsavtal för utlandsstudier kan vara aktuellt för utbildningen. 
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4 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Forskningsanknytning 

En systemvetare ska ha en bred förståelse för hur informationssystem är uppbyggda och 
kan användas för olika syften. Fokus i utbildningen ligger på verksamheters användning av 
informationssystem, men detta måste sättas i relation till både den enskilda användaren av 
systemet och den större samhälleliga kontext som verksamheten verkar i. Redan från 
utbildningens första kurs (Introduktion till informatik) läggs därmed stor vikt vid att 
informationsteknik inte är neutral – tekniken blir genom dess design och användning 
bärare av olika värden; en teknik som skapar mervärde för en aktör, kan vara problematisk 
för en annan. Det är med anledning av detta viktigt att kunna se informationssystem från 
olika perspektiv och kritiskt kunna värdera teknikens konsekvenser för olika aktörer. 
Utbildningen försöker fostra denna form av kritiskt och vetenskapligt baserat tänkande 
genom att belysa informationssystem utifrån flera perspektiv – ett användarperspektiv, ett 
verksamhetsperspektiv, ett samhällsperspektiv, ett hållbarhetsperspektiv, och ett 
säkerhetsperspektiv.  

En viktig förmåga för systemvetaren är att kunna arbeta systematiskt och ha ett 
vetenskapligt förhållningssätt till kunskap. I revisionen av SVP framkom att studenterna 
inte hade tillräckliga kunskaper i vetenskaplig metod, varpå en praktiskt orienterad 
metodkurs infördes för studenterna i årskurs 1 (Kvalitativ metod i teori och praktik, 7,5hp; 
infördes läsåret 2016/2017). Syftet med kursen är att ge studenterna redskap att samla och 
bearbeta information på ett välgrundat och systematiskt sätt. Dessa metodkunskaper byggs 
sedan på i en andra metodkurs, vilken föregår kandidatuppsatsarbetet under sista terminen 
(Samhällsvetenskaplig metod, 7,5hp). Endast tre kullar (antagna 2016-2018) har genomgått 
båda metodkurserna, så underlaget är fortfarande för litet för en systematisk utvärdering, 
men det samlade intrycket från lärargruppen är att studenterna har presterat bättre i 
projektarbeten och kandidatuppsatsen under senare år. En möjlig kritik mot de 
metodkurser som ges vid utbildningen är att de fokuserar på ett kvalitativt, 
konstruktivistiskt och tolkande perspektiv på kunskap. Detta beror främst på att det är det 
vetenskapliga paradigm som dominerar i lärargruppen som ger kurserna, men matchar 
även väl mot den skandinaviska informatikforskningen generellt. För den student som vill 
orientera sig i statistisk metod, ges möjligheten under valbar termin. 

Under utbildningens sista termin skriver de studerande kandidatuppsatser i par. Arbetet 
pågår på helfart under tio veckor och motsvarar 15 hp. Kandidatuppsatskursen ges av lärare 
vid INDIG och större delen av lärargruppen vid avdelningen är engagerad i handledning av 
dessa uppsatser. Historiskt sett var genomströmningen i kandidatuppsatskursen låg, och 
lärarna vid INDIG hade tidigare problem med studenter som återkom efter flera års 
uppehåll för att skriva färdigt sin kandidatuppsats, ofta utan framgång. Problemen 
härleddes bland annat till att handledningen sköttes av ett fåtal lärare och att dessa skötte 
handledningen på olika sätt. Handledningen var även individuell och krävde därmed stora 
resurser. Det fanns inte heller någon tydlig process för studenterna att följa, annat än 
datum satta för försluts- respektive examinationsseminarium. Många studenter hann dock 
inte framställa ett manus som höll för framläggning, varpå uppsatsarbetet rann ut i sanden. 
Som en respons på dessa problem infördes en tydlig process för både studenter och lärare i 
samband med kursomgången 2015 – denna process används fortfarande och innebär i 
korthet att studenterna rekommenderas att skriva i par och att handledningen sker i 
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grupper om fyra uppsatspar och två handledare. Handledargruppen har utökats och 
handledningen sker enligt ett förbestämt schema där respektive handledningsträff 
centreras kring en milstope för studenternas manus och ett specifikt tema (såsom 
introduktion, metod, empiri och analys). I kombination med att kandidatuppsatsen har 
tidigarelagts, så har denna handledningsmodell höjt genomströmningen till näst intill 
100%, och har samtidigt höjt kvaliteten på de uppsatsmanus som examineras. Vi ser även 
att studenternas förmåga att reflektera kring metodval och diskutera metodrelaterade 
frågor med varandra har förbättrats, då de återkommande ansvarar för att driva 
diskussioner om uppsatsens olika delar under handledningens gång. Även handledarnas 
förmåga att handleda självständiga arbeten har förbättrats genom det gemensamma 
handledningsarbetet, i och med att det föder gemensamma diskussioner om både process 
och resultat.  

Utbildningens forskningsanknytning skapas även via lärarnas dubbla roller som lärare och 
forskare. Utbildningen har sin operativa hemvist vid avdelningen för informationssystem 
och digitalisering (INDIG/IEI), vilket innebär att merparten av utbildningens obligatoriska 
programkurser ges av lärare som är anställda vid denna avdelning. Majoriteten av 
informatiklärarna 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. Lärarna eftersträvar att inkludera erfarenheter från både 
nationell och internationell forskning, vilket är synligt i valet av kurslitteratur. I merparten 
av utbildningens informatikkurser används internationella vetenskapliga artiklar som 
kurslitteratur som komplement till böcker (vilka oftast är av typen Studentlitteratur). 
Lärarna använder både texter som de själva har författat och texter skrivna av andra 
forskare. Som forskargrupp har informatiklärarna IT i offentlig sektor som främsta 
fokusområde, vilket även återspeglas i programmets kurser genom praktiska exempel som 
relaterar till aktuell forskning från gruppen. Goda exempel är kurserna Samhällets 
digitalisering (725G86) där forskare vid avdelningen gästföreläser om den forskning de 
bedriver, samt Hållbara IT-projekt och IT-förvaltning (725G99) där ett av ramverken som 
fokuseras i kursen (pm3) är en branschstandard som ursprungligen baseras på en av 
lärarnas avhandlingsarbete. 

4.1 Utvecklingsområden – forskningsanknytning 
Aktuell forskning om informationssystem, såväl lokal som internationell, genomsyrar 
kurserna inom huvudområdet. Forskningsanknytning är inte alltid explicitgjord och det är 
otydligt om studenterna uppfattar kopplingen mellan pågående forskning och 
utbildningens innehåll. Det kan vara bra att inventera vilken forskning som görs gällande i 
programmet och om det finns ytterligare forskning i miljöerna som kan aktualiseras i 
utbildningen.  

Studenternas förmåga att se fenomen från ett vetenskapligt förhållningssätt har förbättrats 
under den aktuella perioden, delvis genom införandet av ytterligare en metodkurs, men 
även genom en uppstramning av kandidatuppsatsprocessen.   

Ibland inkommer kritik från studenterna om att lärarna lägger för stort fokus på praktiska 
exempel från offentlig sektor. Studenterna efterfrågar mer variation och inslag även från 
kommersiell kontext.  
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5 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Lärarkompetens 

Utbildningen har ett starkt fokus på informatikämnet och det är därmed positivt att det är 
en stor lärargrupp från informatikämnet som arbetar aktivt med undervisning på 
programmet. Det finns 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. Flera av utbildningens obligatoriska 
programkurser ges även av lärare som har sin organisatoriska hemvist vid andra 
avdelningar och institutioner. En lista över lärare som är aktiva i utbildningen finns i bilaga 
6. I bilagan kan ses att det för kalenderår 2019 fanns 23 lärare som hade en mer betydande 
roll vid utbildningen. Av dessa 23 lärare agerade 11 som examinatorer (8 män, 3 kvinnor). 
Utöver de lärare som listas i bilaga 6 tillkommer amanuenser och gästföreläsare från 
praktiken.   

De lärare som är anställda vid INDIG (avdelningen för informationssystem och 
digitalisering, tidigare informatik) står för merparten av undervisningen på programmet. 
Examinatorsgruppen vid INDIG (6 personer) utgörs av en erfaren lärargrupp där alla har 
haft rollen som kursledare och/eller examinator upprepade gånger under de senaste fem 
åren. Denna grupp består av en adjunkt och fem lektorer, vilka utöver undervisning även 
aktivt ägnar sig åt forskning. Examinatorsgruppen bedöms vara relativt stabil över tid, då 
samtliga har en tillsvidareanställning vid IEI/LiU. En problematik som bör lyftas för denna 
grupp av lärare är dock att den också ansvarar för merparten av utbildningen vid 
masterprogrammet IT och management (ITM), vilket gör att ett stort utbildningsansvar 
ligger på en relativt liten grupp av personer. Här finns ett behov av ytterligare rekrytering 
för att kunna minska arbetsbelastningen för enskilda individer och därmed även minska 
sårbarheten i gruppen och verksamheten.  

Utöver de lärare som agerar examinatorer finns en grupp av tio lärare vid INDIG som också 
är med och gör betydande bidrag i undervisningen. Dessa personer har dock inga 
ansvarsuppdrag kopplat till utbildningen och arbetar med utbildning i mindre omfattning 
på grund av pågående forskarutbildning, deltidspension, eller delad anställning med annan 
arbetsgivare utanför LiU. 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 stabil. Rörligheten i denna grupp förväntas stor framöver och har även 
varit så historiskt sett. Under kommande tvåårsperiod förväntas exempelvis merparten av 
doktoranderna slutföra sin forskarutbildning.  

Flera av lärarna vid INDIG har relevant professionserfarenhet som är värdefull för 
utbildningen. Exempelvis så arbetar en av adjunkterna som konsult inom IT-projektledning 
på deltid, och den adjungerade lektorn arbetar deltid med IT-frågor vid Kriminalvården. 
Den sistnämnda läraren har även tidigare erfarenhet av konsultarbete inom 
verksamhetsutveckling och IT-styrning. Två av lärarna har lärarexamen och erfarenheter av 
läraryrket, vilket bidrar positivt till kursdesign och gemensamma diskussioner om 
pedagogiska frågor. Sammanlagt är dessa personers erfarenheter och 
professionskompetens av avgörande vikt för utbildningens utformning och genomförande.  
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Utöver lärargruppen vid INDIG, så finns även en grupp lärare från andra ämnen och 
institutioner med och bidrar till utbildningen. Kurserna i programmering ges av lärare vid 
Software and Systems vid Datainstitutionen (SAS/IDA). Det är i huvudsak två adjunkter 
och en tekniker som tillsammans ansvarar för dessa kurser – där den mest erfarne 
adjunkten i huvudsak står som examinator för kurserna (med undantag för kurs 725G97). 
Lärargruppen har lång erfarenhet av att undervisa i programmering, och av att arbeta 
tillsammans med varandra, och får goda omdömen av studenterna i kursutvärderingar. I 
programmeringskurserna finns även en stor grupp studenter anställda som amanuenser för 
att hjälpa till i laborativa moment, bland annat studenter från SVP men även andra 
utbildningar. Kursen i kalkylering och beslutsstöd ges av en adjunkt i företagsekonomi, och 
kursmomentet diskret matematik och logik (som del av 725G93) ges av en adjunkt vid 
matematiska institutionen. Båda dessa lärare är erfarna lärare som uppskattas av 
studenterna. Här kan nämnas att den sistnämnda läraren var den förste som blev tilldelad 
LiUs nyinstiftade lärarpris (Ingemars lärarpris 2020).  I utbildningen ingår även en mindre 
kursmodul om IT-rätt (som del av kurs 725G99), vilken ges av en lektor i affärsjuridik. 
Slutligen anlitas även en lektor i medie- och informationsteknik från ITN som kursledare 
och examinator för kursen Perspektiv på säkerhet och IT (725G98). Den sistnämnde 
läraren har engelska som modersmål och undervisar därmed på engelska, i övrigt ges 
kurserna på svenska.  

Den sammantagna kompositionen av kompetenser i utbildningens lärargrupp gör att 
utbildningen kan bedrivas på ett genomtänkt, välgrundat, relevant och pedagogiskt 
kompetent sätt, både ur ett forsknings- och professionsperspektiv. 

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 från INDIG 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 och andra LiU-utvecklade system). 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 lärargrupperna. Dels arbetar merparten av lärarna i 
konstellationer om ca 2-4 personer i kurserna (både vid INDIG och SAS), vilket gör 
kontinuerlig dialog om kursers design och genomförande nödvändig. Denna typ av 
informella diskussioner blir indirekt kompetenshöjande för involverade lärare. Vi har även 
mer formaliserade mötesformer för lärarna vid INDIG, 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.   
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5.1 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 ägandeskap 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 till stundtals 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 professorer undervisade vid utbildningen, då det i dagsläget endast finns en 
professor och en professor emeritus med i lärarlistan (där ingen av dem har någon 
ansvarsroll). Lärarnas sammansättning i tabellen ovan speglar dock personalgruppens 
sammansättning vid INDIG generellt, det finns i dagsläget endast tre professorer vid 
INDIG. Det pågår ett aktivt kompetensutvecklingsarbete för att säkerställa att fler juniora 
forskare vid avdelningen docentmeriteras under de kommande åren. I skrivande stund 
pågår även 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 
(alternativt adjunkt och/eller flera doktorander) till lärargruppen för att säkerställa en ökad 
flexibilitet i personalgruppen och minska sårbarheten vid eventuell personalomsättning, 
planerade eller oplanerade ledigheter, och ökade forskningsanslag. 

Utöver lärargruppen vid INDIG finns flera lärare som i huvudsak verkar i andra miljöer 
(SAS/IDA, FEK/IEI, Affärsrätt/IEI, MAI). Dessa lärare bjuds inte in till de lärarmöten som 
hålls i INDIGs regi, utan får sin vardagliga stöttning i andra lärarkonstellationer. Här 
fungerar programansvarig som kontaktperson och förmedlare av information som rör SVP. 
För att ge dessa lärare en förståelse för SVP som helhet, så sitter en av lärarna från 
SAS/IDA och läraren från FEK/IEI med som lärarrepresentanter i utbildningens 
programråd. I samband med programrevisionen bjöds alla lärare, oavsett ämne, in till en 
gemensam programkonferens. Detta var mycket uppskattat och kan med fördel genomföras 
med något eller några årsintervall.  
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6 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Arbetslivsperspektiv 

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 SVP. Eftersom våra lärare till stor del 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 i 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 informationssystem. 
Många studenter lyckas även att skapa sig ett kontaktnät i näringslivet under utbildningens 
gång genom de aktiviteter som anordnas genom programmet och de arbetslivsmässor som 
organiseras av studenter vid LiU generellt (exempelvis Link och Team). Flera av de 
studenter som genomför praktik under termin 5 har fått anställning vid det företag där 
praktiken genomfördes. Vid studentundersökningarna 2015 och 2017 framkom att 
studenterna själva ser utbildningen som högst relevant för framtida yrkesliv (4,0 i omdöme 
båda åren).  

Arbetslivsperspektivet kommer även till uttryck genom programrådet. Där finns flera olika 
typer av verksamheter representerade:  

• IFS, affärssystemleverantör med huvudkontor i Linköping 
• Netgain AB, konsultföretag inom IT med kontor på flera orter   
• Advania AB, konsultföretag inom IT med kontor på flera orter  
• Saab, Linköping 
• LK Data, Linköpings kommuns IT-avdelning 
• Kriminalvården, myndighet med huvudkontor i Norrköping 
• Region Östergötland 

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. Programansvarig, studievägledare och sektionen blir även kontinuerligt 
kontaktade av företag som önskar marknadsföra sin verksamhet och sina vakanser 
gentemot våra studenter – detta kan ses som ett tydligt tecken på att våra studenters profil 
och kompetens ses som attraktiv.  

Tyvärr finns det inte något formaliserat och strukturerat sätt att ta tillvara våra alumner 
och deras erfarenheter av programmet efter avslutad utbildning. Programansvarig försöker 
att hålla kontakten med studenterna genom professionsnätverket LinkedIn, men förlitas sig 
i övrigt förlitar på att LiU Alumni håller kontakt med studenterna. Här saknas dock en 
tydlig överblick över vilken information LiU Alumni har om våra studenter och hur 
kontakten upprätthålls över tid. För att få en överblick över vad som hänt med våra 
alumner efter avslutad utbildning, genomfördes en enklare alumnundersökning under 
sommaren 2020. Undersökningen finns bifogad rapporten i bilaga 4. Alumn-
undersökningen utgjordes av en enkät som skickades ut via epost till de kullar som är 
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relevanta för denna kvalitetsvärdering (de som gick ut 2015-2019). En länk till enkäten 
spreds även via ett inlägg på LinkedIn, vilket gjorde att enkäten fick en större spridning än 
endast studenter från 2015-2019. Enkäten besvarades av totalt 102 personer. Svaren visar 
att 72% av de svarande fick anställning innan avslutade studier. Alumnerna arbetar idag 
med relativt högavlönade arbetsuppgifter inom verksamhetsutveckling, projektledning, 
och/eller systemutveckling av olika slag. Alumnerna återfinns främst i privat sektor, men 
även i offentlig förvaltning. Alumnerna ombads betygssätta vilka kunskaper utbildningen 
har hjälpt dem att utveckla och här ges i huvudsak höga omdömen. Som samlat omdöme 
gav de utbildningen betyget 4,09 (på betygsskala 1-5, där 5 är högsta betyg) och 75% av de 
svarande svarar att de skulle välja SVP igen om de skulle göra om sitt studieval idag. Genom 
alumnutvärderingen inkom även värdefulla förslag på vad utbildningen kan utveckla i 
framtiden.  

Efter avslutad utbildning är de studerande även behöriga att läsa masterprogrammet IT och 
management vid LiU. Under den aktuella tidsperioden (2015-2019) var intresset för att läsa 
vidare dock lågt bland SVP-studenterna, vilket troligen hör ihop med den goda 
arbetsmarknaden för dessa studenter.  

6.1 Utvecklingsområden – arbetslivsperspektiv 
Utbildningen har ett tydligt arbetslivsperspektiv som görs gällande på flera olika sätt. Detta 
är en styrka som bör förvaltas.  

IT-branschen rör sig fort och karaktäriseras av att många nya begrepp och trender kommer 
och går. Den trendkänslighet som finns i IT-branschen påverkar även utbildningen och gör 
att ”kravbilden” från studenter och arbetsliv gällande vilka sakkunskaper studenterna 
förväntas lära sig under sina tre år vid SVP förändras i samma snabba tempo. För 
programansvarig och ansvariga lärare är det en utmaning att sålla i denna information och 
försöka se bortom tillfälliga trender och i stället fokusera på de mer generella förmågor som 
studenterna behöver utveckla för att kunna hantera föränderligheten i det arbetsliv de ska 
verka inom. Som kontrast till det höga tempot i IT-branschen, visar nämligen 
informatikforskningen att verksamheters arbete med informationssystem och digitalisering 
också karaktäriseras av en rad förutsättningar, utmaningar och problem som tycks vara 
mer eller mindre konstanta över tid. Det är därmed viktigt att bibehålla fokus på etablerade 
kunskaper, och samtidigt säkerställa att utbildningen kontinuerligt uppdateras utifrån hur 
branschen utvecklas, för att utbildningen ska upplevas som relevant av studenter och 
arbetsgivare. Genom programrådet finns en upparbetad relation till representanter från 
olika delar av näringslivet – denna relation är en viktig del i säkerställandet av 
utbildningens relevans och kvalitet.  

Det finns ett behov av att på ett mer formaliserat och strukturerat sätt att ta tillvara våra 
alumners erfarenheter av programmet. Här upplevs en otydlighet gällande vad som ligger 
under programansvarigs roll, kontra andra funktioner vid LiU som arbetar med 
alumnverksamhet.  
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7 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
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 av olika slag. Därutöver spelar studentsektionen SAKS en viktig roll 
i att värna studenternas perspektiv i utbildningen och vid LiU. 

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. Under den 
aktuella tidsperioden har vi sett många goda exempel på hur studenterna i direkt dialog 
med lärarna har bidragit till kursernas vidareutveckling under kursens gång. För den 
enskilda studenten, så utgör de kursutvärderingar som görs vid kursavslut (via EvaLiUate, 
tidigare KURT) en mer direkt form av påverkan. Denna värdering används sedan aktivt i 
planerings- och revisionsarbetet av kursen inför nästkommande kursomgång. Tyvärr är 
svarsfrekvensen på kursutvärderingarna ofta låg, vilket gör det svårt för läraren att veta hur 
representativa svaren på utvärderingen är. Flera lärare har löst detta problem genom att 
genomföra kursutvärderingen på lektionstid. Vid införandet av Evaliuate försvårades detta 
inledningsvis, då systemet inledningsvis genererade utvärderingen först efter avslutad kurs.  

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 klassrepresentanter från alla 
årskurser in. Det finns två representanter per årskurs, en kvinna och en man, och dessa 
utses med hjälp av utbildningsbevakaren vid studentsektionen SAKS (se mer nedan). 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 
masterprogrammet IT och management, ITM). 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 som den mer 
övergripande studentundersökningen genomförs behandlas resultaten av denna både i 
lärargruppen (i samband med grundutbildningsdagar) och i programrådet.  

Vår bedömning är att avståndet mellan lärare och studenter på utbildningen är relativt litet 
och att studenterna oftast är bekväma att kommunicera direkt till lärarna när frågor och 
situationer uppstår i kurserna. Denna bild stärks av de studentundersökningar som gjorts, 
vilka visar att studenterna anser att det är god stämning mellan lärare och studenter vid 
utbildningen. Den input som de inte vill framföra direkt till läraren 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.  

Utöver de aktiviteter som lärare och programansvarig arrangerar i kvalitetssyfte, så är 
studentsektionen SAKS (www.saksaren.se) en viktig aktör som värnar om studenternas 
intressen. En central person för att tillvarata studentperspektivet i utbildningen är den 
utbildningsbevakare som SAKS utser. Denna roll utses årligen och ansvarar för att utse 
klassrepresentanter, deltar vid kurs- och programråd samt fungerar som länk mellan 
studenterna och studentkåren (Stuff). Utöver detta arrangerar även SAKS aktiviteter 
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tillsammans med företag, samt andra aktiviteter av både studierelaterad och mer festlig 
karaktär. Till sektionen hör utskottet Systerskapet, vilket är en damförening som bildades 
av studenter vid SVP under läsåret 2014/2015. Systerskapet har kommit att få en mycket 
positiv inverkan på utbildningen och vår förmåga att attrahera fler kvinnor att söka SVP. 
Mottagandet av nya studenter, även kallat Nolle-P, arrangeras till stor del av utskottet 
Saksmästeriet. Nolle-P är mycket uppskattat av såväl nya som befintliga studenter och 
bidrar starkt till den goda gemenskap som studenterna upplever. I Studentundersökningen 
gavs studentmottagandet 4,6 (2015), respektive 4,5 (2017), i omdöme av studenterna vid 
SVP.   

Vi ser goda tecken på att våra studenter trivs vid utbildningen, både i kursutvärderingar och 
i de studentundersökningar som gjorts 2015 och 2017. En stor majoritet av studenterna 
anger att det är god stämning på programmet (4,3 / 4,3) och att de skulle rekommendera 
utbildningen till andra (4,4 / 4,1). På frågan om de anser sig kunna påverka utbildningen, 
så visar svaren att det finns olika grupperingar (där det sammanlagda omdömet är 3,2 
respektive 3,3). Här är det troligt att de studenter som aktivt engagerar sig i sektionens 
arbete ser större möjligheter att påverka, än de som inte har en aktiv roll.  

7.1 Utvecklingsområden – studentperspektiv 
Studenterna trivs generellt sett bra med sin utbildning och presterar 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.  

En identifierad svaghet i hur studenternas perspektiv på utbildningen fångas upp är att 
kursutvärderingar och övriga undersökningar av studenternas syn sin utbildning är 
retrospektiva. I början av den aktuella perioden tillämpade merparten av lärarna vid 
utbildningen halvvägsvärderingar, ofta i form av så kallade muddy cards. Denna typ av 
utvärdering innebär att läraren ber studenterna att ge återkoppling på både positiva och 
negativa aspekter med kursens innehåll och genomförande under tiden som kursen pågår. 
Detta var ett bra sätt att fånga upp om otydligheter och missförstånd uppstått i kursen, och 
fungerade väl som grund för att direkt justera instruktioner och liknande. Med de verktyg 
som idag finns i Lisam, och publika verktyg såsom Mentimeter, är relativt enkelt att göra en 
sådan avstämning med studenterna. I flera av kurserna på utbildningen sker någon form av 
kontinuerlig avstämning mellan lärare och studenter, men detta bör ske i samtliga kurser.  

Ytterligare 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. Under våren 2020 skapades en programsida i Lisam, via vilken det nu 
har skapats nya möjligheter att kommunicera mer generell information tillbaka till 
studenterna (såsom utvecklingsarbete vid programmet).  
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8 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Jämställdhetsperspektiv 

IT-branschen är dominerad av män – detta gäller för både näringslivet och forskningen 
kring IT, i såväl Sverige som internationellt. Samma sak gäller för utbildningen, där 
studentgruppen domineras av manliga studenter. Om man gör en historisk tillbakablick så 
var könsfördelningen mer jämn på utbildningen under 90-talet, för att efter den sk. ”IT-
bubblan” i början av 2000-talet domineras av män. Under den aktuella perioden för 
utvärderingen har studentgruppen i genomsnitt bestått av 22% kvinnor, 78% män. I 
nyckeltalen för utbildningen ses en liten och långsam ökning av andelen kvinnliga 
studenter över tid. Det är av flera skäl viktigt att verka för att fler kvinnor söker sig till 
utbildningen, exempelvis 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.  

Flera aktiviteter har under den aktuella tidsperioden genomförts för att attrahera fler 
kvinnor att söka utbildningen. Exempelvis har allt informationsmaterial gåtts igenom ur ett 
genusperspektiv – bildval och formuleringar på webb och i broschyr har setts över för att 
locka sökande av båda könen. Vid granskning av det material som fanns i början av den 
aktuella tidsperioden, så var bildmaterialet kopplat till utbildningen dominerat av bilder på 
män som arbetar vid datorer. Dessa bilder har bytts ut mot mer inkluderande bilder. De 
skriftliga beskrivningarna var också överdrivet nischade mot systemutveckling, vilket har 
kompletterats med ytterligare beskrivningar av de viktiga inslag av verksamhetsanalys och 
verksamhetsutveckling som också hör digitalisering till.  

I avsnittet om studentperspektivet nämndes Systerskapet. Systerskapet skapades av en 
grupp kvinnliga studenter under läsåret 2014/2015 för att främja sammanhållningen 
mellan de tjejer som läser vid utbildningen. Systerskapet har sedan starten anordnat 
företagskvällar och olika typer av inspirationsföreläsningar. Systerskapet anordnar även 
resor till Datatjej. Systerskapet har vid flera tillfällen besökt gymnasieskolor och 
marknadsfört utbildningen. Deras synlighet i sociala medier (Facebook och Instagram) har 
visat sig attrahera nya tjejer till utbildningen – flera av de kvinnliga studenter som påbörjat 
sina studier de senaste åren har rapporterat att de valde systemvetenskap vid LiU på grund 
av att Systerskapet finns här.  

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 de inledande nyckeltalen ser vi även att endast 13% av de 
kvinnliga studenterna gör avbrott på sin utbildning, vilket kan jämföras med att 17% av de 
manliga studenterna begär avbrott på sin utbildning. De senaste åren är det endast manliga 
studenter som har fastnat i den så kallade spärren till årskurs 3.  

En intressant aspekt gällande våra studenter är att merparten av våra nybörjarplatser fylls 
av studenter som inte kommer direkt från gymnasiet. Vid vår årliga kick-off för nya 
studenter på utbildningen, så frågar vi alla studenter vad de har gjort innan de påbörjade 
SVP. En majoritet av de som påbörjat SVP under 2015-2019 har antingen arbetat eller läst 
del av annan utbildning innan de sökte sig till SVP. Detta gör att vi har en studentgrupp 
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som både inkluderar personer som gått direkt från gymnasiet till SVP, och personer som 
har yrkeserfarenhet. I varje kull har vi dessutom en handfull studenter som har sökt 
utbildningen just för att de har stött på digitaliseringsfrågor i arbetslivet och vill fördjupa 
sina kunskaper om detta. Utbildningen lockar därtill både studenter som tidigare har läst 
naturvetenskapligt- och tekniskt inriktade gymnasieutbildningar, såväl som studenter som 
har läst samhällsvetenskapligt orienterade gymnasieutbildningar. Denna variation i ålder, 
erfarenhet och intresse bidrar med stor sannolikhet till kunskapsutvecklingen och den goda 
stämningen mellan studenterna.  

I genomförandet av våra kurser försöker vi tillvarata allas erfarenheter och perspektiv. 
Detta handlar delvis om att försöka skapa lärtillfällen där alla kan få komma till tals, oavsett 
kön, ålder, etnicitet, etc - målsättningen är att alla deltagare ska kunna vara aktiva. 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 båda kön finns representerade i varje projektgrupp.  

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 på antågande. Bland forskarna inom informatik vid LiU syns även en 
övervikt av kvinnliga forskare.  

Jämställdhet handlar i relation till IT inte bara om kön, utan här finns även andra viktiga 
strukturer att ta hänsyn till, såsom exempelvis maktrelationer i och mellan de verksamheter 
som använder informationssystem. En inneboende problematik i arbetet med 
systemutveckling och digitalisering av arbete är att digitaliseringen (dvs. skapandet av 
tekniken och de nya arbetssätt som hör till tekniken) ofta utförs av en grupp människor (ex. 
tekniker, utvecklare, konsulter), för att sedan komma i användning i ett sammanhang som 
involverar en annan uppsättning människor. I denna relation mellan beställare och utförare 
av tekniken finns inbyggda maktfrågor och inte sällan dilemman av mer etisk karaktär. 
Flera av kurserna vid SVP präglas av denna anledning av den s.k. Skandinaviska skolan för 
systemutveckling, vilken tar utgångspunkt i vikten av att involvera användare i 
digitaliserings- och systemutvecklingsprocesser. Detta är exempelvis synligt i 
kursinnehållet i kurserna Användarperspektiv på digital design (725G87), Samhällets 
digitalisering (725G86), samt Hållbara IT-projekt och IT-förvaltning (725G99). Dessa 
frågor diskuteras vidare i nästa avsnitt som rör hållbarhetsfrågor.  

8.1 Utvecklingsområden – jämställdhetsperspektiv 
I utbildningen förhåller vi oss till jämställdhetsperspektivet på flera sätt; i utbildningens 
genomförande och som en del av huvudämnets innehåll. Könsfördelningen bland 
utbildningens lärare är jämn (10 kvinnor, 13 män), men om man ser till gruppen 
examinatorer så dominerar manliga lärare (3 kvinnor, 8 män). Det är även så att det främst 
är manliga lärare som driver de tekniskt orienterade kurserna och kvinnliga lärare som 
driver de mer samhälls- och managementorienterade kurserna. Även på studentsidan 
dominerar de manliga studenterna (22% kvinnliga studenter, 78% manliga studenter) – 
denna mansdominans matchar hur IT-branschen ser ut i övrigt. Det efterfrågas dock många 
kvinnor i branschen och även vi som driver SVP eftersträvar en jämnare könsfördelning vid 
utbildningen.  
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Allt informationsmaterial om utbildningen har granskats utifrån ett genusperspektiv (med 
stöttning av en av LiUs genuslektorer). Programansvarig har även arbetat aktivt för att 
stötta den damförening – Systerskapet – som studenterna har skapat för att främja 
sammanhållning mellan de kvinnliga studenterna och öka synligheten för utbildningen 
nationellt (genom sociala medier). Programansvarig och studievägledare för utbildningen 
har under perioden även uppdaterat samtliga alumnporträtt som visas online, med 
målsättning att visa upp en spridning vad gäller kön och fokusområde för alumnerna. Även 
Systerskapet och SAKS har skapat porträtt av alumner och lagt upp i sina kanaler gentemot 
befintliga och presumtiva studenter.   

Vid avdelningen drevs tidigare ett strategiskt arbete kring genus – kopplat till kursplaner 
och kursgenomförande – vilket speglas i de äldre kursplanerna. När kursplaner skrivs om 
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 skulle kunna utöka kursinnehåll i 
denna fråga.  

De stora frågorna om hur fler kvinnor kan lockas till utbildningen kan dock inte lösas 
genom utbildningens struktur och genomförande, då könsfördelningen matchar samhällets 
syn på IT och IT-relaterade yrken. Större satsningar behöver göras tidigare, bland barn och 
ungdomar, för att visa bredden i IT-relaterat arbete och att informationssystem berör oss 
alla – och därmed är ett jobb som behöver många typer av personer. Här är insatser som 
studenters hemmissionering och olika typer av marknadsföringsinsatser mot yngre (såsom 
Forskarfredag) viktiga inslag. Utöver de aktiviteter som redan beskrivits ovan så kan 
utbildningen dock verka för att de kvinnor som väljer att studera SVP trivs och genomför 
sin utbildning. Med fler kvinnliga systemvetare i arbetslivet som kan agera förebilder för 
andra unga kvinnor, så kan vi förhoppningsvis se en förändring i framtiden.  
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9 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Hållbarhetsperspektiv 

Högskolorna ska i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande 
och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social 
välfärd och rättvisa. SVP är utformat för att säkerställa att studenterna får kännedom om 
och förståelse för hållbar utveckling och användning av informationssystem på flera sätt.  

Informationssystem finns numera överallt – olika former av informationssystem används 
exempelvis för att upprätthålla samhällsviktig infrastruktur, möjliggöra kommunikation 
mellan människor och för att underhålla oss via shopping, spel och streamingtjänster. 
Informationssystem påverkar människors sätt att kommunicera och relatera till varandra, 
och genom införandet av fler och mer avancerade system i offentlig förvaltning utmanas 
rådande politiska och institutionella strukturer. Allteftersom informationssystem har 
kommit att bli allestädes närvarande, har dess inverkan på företags och organisationers 
förutsättningar att bedriva verksamhet kommit att bli mer intressant. Sett ur ett 
verksamhetsperspektiv, så har digitaliseringen med tiden gått ifrån att vara något som 
sköttes lokalt på en IT-avdelning, till att bli något som rör alla i verksamheten (om än på 
olika sätt). Det är inte en överdrift att påstå att digitaliseringen har en transformerande 
kraft, och att denna kraft inte enkom är positiv för människor, verksamheter och samhället 
i stort. Digitaliseringens transformerande egenskaper och den pågående förskjutningen i 
vem som ansvarar för och påverkas av informationssystem är centrala teman som ligger till 
grund för hur SVP är utformat och syns allt tydligare sedan utbildningen reviderades.  

Sett från ett ekonomiskt perspektiv, så ses informationssystem och digitalisering ofta som 
ett sätt att göra verksamheter mer resurseffektiva. Samtidigt omsätter den pågående 
digitaliseringen stora belopp. Den samlade erfarenheten från både privat och offentlig 
sektor är att digitaliseringsprojekt ofta misslyckas, i termer av att de antingen inte håller 
tidsplan, kostar mer än beräknat och/eller inte levererar de effekter som utlovats vid 
projektets början. Med detta som bakgrund baseras kurser såsom IT-projekt och 
projektledning (725G95), Informationssystemutveckling (725G93) och Hållbara IT-projekt 
och IT-förvaltning (725G9) på aktuell kunskap om hur digitaliseringsinitiativ bör 
genomföras för att nå uppsatta mål. Kursen Kalkylering och beslutsstöd (723G70) ger 
vidare studenterna en grundläggande förståelse för hur kostnader kan estimeras för sådana 
projekt. I kalkyleringskursen berörs även etiska aspekter kopplat till vinstoptimering och 
kostnadsreducering. Dessutom läggs stort fokus på att digitalisering handlar om mer än 
utveckling av tekniska system – digitalisering är en form av verksamhetsutveckling som 
påverkar en stor mängd människor i den verksamhet som digitaliseras, både direkt och 
indirekt. Detta innebär i förlängningen att digitalisering påverkar sociala relationer mellan 
människor och han ha en (både positiv och negativ) inverkan på människors arbetsmiljö 
och välmående. Att vara lyhörd för olika människors behov och arbetssituation i 
digitaliseringsarbetet är därmed mycket viktigt och detta finns med som tydliga inslag i 
flera kurser, såsom Användarperspektiv på digital design (725G87), Samhällets 
digitalisering (725G86) och Systemvetarens profession(725G89).  

Digitaliseringens betydelse för miljörelaterade hållbarhetsmål har med tiden fått alltmer 
fokus, både inom den allmänna debatten och i forskningen. Informationssystem diskuteras 
ofta som en möjliggörare för att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Samtidigt finns 
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även en alltmer utbredd förståelse för att skapandet av och det utbredda användandet av 
IT-artefakter också bidrar med negativa konsekvenser för miljön och bidrar till att skapa 
socioekonomiska klyftor, både lokalt och globalt. FNs hållbarhetsmål och hur dessa kopplar 
mot informationssystem tas upp i fler kurser, utifrån de teman som nämnts ovan. Även 
miljömässiga aspekter behandlas i dessa kurser, men detta nämns inte explicit i kursernas 
kursplaner och här finns utvecklingspotential. I lärargruppen finns det exempelvis flera 
lärare som forskar kring ITs roll i energisektorn och i skapandet av den s.k. smarta staden, 
här kan eventuellt tydligare kopplingar göras mellan undervisning och pågående forskning. 

Slutligen bör vi även påminna oss om att livsnerven i alla informationssystem är data och 
information. Med mer utbredd användning av informationssystem för allehanda ändamål, 
skapas alltmer data om oss som individer. Mycket av den information som genereras 
genom vår dagliga IT-användning används för kommersiella tjänster, ofta utan den 
enskilda användarens vetskap. Alltmer avancerade system och algoritmer har dessutom 
gjort det möjligt att kombinera data på nya sätt som utmanar vår förståelse och nuvarande 
syn på vem som får använda information, och på vilka sätt. Frågor som rör människors 
integritet och verksamheters förmåga att skydda viktiga data har av denna anledning blivit 
viktigare än någonsin. I utbildningen har vi begränsade möjligheter att möta behovet av att 
utbilda våra studenter i olika typer av säkerhetsfrågor, såsom systemsäkerhet och 
informationssäkerhet. Vi försöker dock medvetandegöra våra studenter om vikten av dessa 
frågor genom kursen Perspektiv på säkerhet och IT (725G98).  

9.1 Utvecklingsområde - hållbarhetsperspektiv 
Utbildningen berör ett flertal ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetsfaktorer och 
förbereder de studerande för att kunna förstå informationssystem ut ett flertal olika 
perspektiv. Vi har precis gjort omfattande förändringar i samband med revisionen – i syfte 
att öka fokus på bland annat hållbarhet. Miljömässiga hållbarhetsaspekter behandlas dock 
inte explicit i kursplanerna för de kurser där detta tas upp och här finns 
utvecklingspotential i samband med att kursplaner skrivs om i framtiden. I lärargruppen 
finns det även flera lärare som forskar kring ITs roll i energisektorn och i skapandet av den 
s.k. smarta staden, och här kan eventuellt ännu tydligare kopplingar göras mellan 
undervisning och pågående forskning. I likhet med flera andra utvecklingsområden som 
lyfts i denna rapport, så är det tydligt att dialogen mellan lärare är viktig för att möjliggöra 
insyn i vilka initiativ som pågår och hur dessa kan lyftas in i utbildningen på olika sätt.  
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