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Abstract 
Certifications is common for IT in relation to individual program languages or program 
applications. Certifications for educations that endures several years is not as common 
to see. In this paper the situation for the Systems Science programme is researched, by 
investigating how the programme looks around in Sweden. Also by using interviews, 
show how companies and people responsible for the programme in Umeå, think the 
contact is between them and how the knowledge of the Systems Science students are 
from the view of the companies that employ them.  In the end the conclusions show that 
there are differences in the Systems Science programme, and that the companies have 
quite a similar view of what the Systems Science students are good and not so good at. 
The contact between the industry and the programme does exist, but have to improve. 
When taken all the aspects in hand, and by seeing the positive thoughts that involved 
people have on the idea of including a certification in the programme, the final 
conclusion is that a certification is something that would benefit the Systems Science 
programme.  



Introduktion 
Universitet runt om i Sverige utbildar idag människor i olika ämnen och 
områden. Idag kräver de flesta jobb att den sökande har en utbildning inom 
ämnet som tjänsten handlar om. Universitetens mål och syfte är att höja 
kunskapsnivåer och därmed också standarden för hela arbetsbranschen. 

Certifieringar är ett välkänt ämne i samhället, som kan användas i många 
syften. En definition av certifiering är att det är en kvalitetsstämpel på en 
person, produkt eller organisation. I Sverige finns idag många olika 
yrkesgrupper med certifieringar som del av sin utbildning. Exempel på 
detta är läkare, frisörer och elektriker. Inom IT finns certifieringar främst 
inom enstaka programvaror. Utomlands är certifiering av 
utbildningsprogram något som är vanligt förekommande. British Computer 
Society, som till största del är verksamma i Storbritannien, är en 
organisation som utför kvalitetskontroller i form av ackrediteringar av 
kurser och program inom IT på universitet runt om i området. 
Organisationens metoder och utförande skapade ett intresse för att utreda 
om det Systemvetenskapliga programmet är en utbildning som det finns 
intresse av att ha en certifiering av. 
 
Uppsatsen syftar till att besvara följande frågor: 
 

• Finns det stora skillnader i det Systemvetenskapliga programmet runt 
om i Sverige? 

• Hur ser företag i Umeå på systemvetare? 
• Hur ser kontakten ut mellan Institutionen för Informatik och 

arbetsgivare i Umeå? 
 
Svaren på ovanstående är tänkt att hjälpa för att svara på den avslutande 
frågan som är: 
 

• Är en certifiering något för det Systemvetenskapliga programmet?  
 
Målsättningen är att uppsatsen ska ge upphov till vidare arbete och 
diskussioner runt den systemvetenskapliga utbildningen. Genom att visa 
hur situationen ser ut idag och även ge förslag på vad som kan göras, är 
syftet att upplysa både universitet och arbetsmarknaden om ämnet.  

Tillvägagångssättet för att utreda frågorna, var genom att inledningsvis 
utforska programinnehåll och struktur för olika systemvetarutbildningar. 
Till frågan om hur företagen ser på systemvetare och hur kontakten ser ut 



mellan programmet och arbetsgivare och hur de båda ser på en certifiering 
av systemvetare, gjordes intervjuer av bägge parter. 

Upplägget i denna uppsats är inledningsvis att en beskrivning om olika 
metoder som använts görs. Efterföljande kapitel är ett faktaavsnitt där 
information om certifiering och om organisationer som utför 
ackrediteringar introduceras. Sedan följer resultatavsnittet, där data från 
både utredning av det Systemvetenskapliga programmet och resultat från 
intervjuer presenteras med tillhörande analyser. Uppsatsen avslutas med att 
visa slutsatser och att en slutdiskussion hålls.  

Utredningen om skillnader i det Systemvetenskapliga programmet håller 
sig på en jämförelse runt vilka kurser som ingår i programmen och även en 
fråga om hur kontakten ser ut med arbetslivet. Därmed tas ingen hänsyn för 
tillhörande faktorer som exempelvis kompetensen hos lärare som utför 
kurserna, vilket är en svår och stor process i sig att göra en bedömning av. 

Även om uppsatsen utreder frågan om certifiering för systemvetare, är 
syftet inte att komma fram till vad en sådan certifiering kan innehålla. 
Processen att forma en fullständig certifiering är något som tar lång tid att 
göra, och något som även är komplicerat och inte en aktivitet som enstaka 
person kan göra. En fråga om exempel på ämnen som kan vara med i en 
certifiering vid intervjuer av företag gjorde ändå, för att möjligen se någon 
tendens. 

Som frågeställningen visar, syftar uppsatsen till att utreda hur företag i 
Umeå ser på systemvetare och hur deras kontakt är med Institutionen för 
Informatik på Umeå Universitet. Det innebär att utredningen håller sig på 
en lokal nivå, och åsikter som samlats in från företag är uttalanden som står 
för företagets lokala tycke, inte konstateranden som talar för företagets 
övergripande åsikt. 



METOD 
 

Litteraturstudie 
För att utreda huruvida systemvetare bör certifieras eller ej, gjordes en 
litteratursökning runt ämnet certifiering. För att bättre kunna forma och 
utföra intervjuer och även för att analysera insamlad data, behövdes en 
djupare förståelse i ämnet. Litteraturstudien involverade punkter som vad 
certifiering är, och även en titt på två organisationer som uträttar 
certifieringar för att ge en inblick i ämnet. Den första var ISO, International 
Organization for Standards, som är ett välkänt standardiseringsföretag. Den 
andra organisationen var BCS, British Computer Society. För denna 
organisation gjordes en djupare utredning för att få en så bra förståelse om 
dess organisation som möjligt. Som motivering att göra det med BCS, var 
att organisationen sysslar med IT och skolväsendet, som även är det som 
uppsatsen och frågeställningen handlar om. Därför var en grundlig 
förståelse för hur BCS fungerar, en bra inledning för fortsatt arbete. Det var 
något som skapade ett bra underlag och goda referenser för frågor och 
ståndpunkter till kommande intervjuer. Som källa för både ISO och BCS, 
användes organisationernas officiella hemsidor, som kan anses vara en 
tillförlitlig källa. 

Utredning av Systemvetenskapliga program 
För att se om en certifiering kan behövas för att övervinna eventuella 
olikheter mellan olika lärosätens utbildningar, utredes frågan om skillnader 
finns i den systemvetenskapliga utbildningen runt om i Sverige. Detta 
gjordes genom en sökning och analys på universitetens hemsidor. 
Målsättningen var att samla in data från universitet med en viss geografisk 
spridning i landet, för att på så sätt undvika eventuella influenser som 
närliggande universitet har på varandra. Valet av universitet föll på Umeå, 
Luleå, Skövde och Göteborg. Umeå valdes för att jag själv gått programmet 
och på så viss har en viss referenspunkt att jämföra de övriga med. Varför 
valet föll på Luleå och Skövde var att bägge hade en bra och relativt enkel 
struktur och översikt av sina program. I efterhand upptäcktes att Skövde 
fått högsta placering vid ett kvalitetstest av olika Systemvetenskapliga 
program, vilket gjorde valet än mer angeläget. Göteborg togs med på grund 
av en rekommendering, då ortens Systemvetenskapliga program är välkänt 
runt om i Sverige. Svårigheter angående vad olika kurser innebar, ordnades 
med att via mail fråga programansvarige vid varje universitet, vars 
förklaringar hjälpte mycket. Vid utredningen gjordes ett försök att 
kategorisera upp kurserna i grupper. 



Som komplettering till utredningen, användes Högskoleverkets 
utvärdering av systemvetenskap vid olika universitet och högskolor. Vilket 
ger utredningen en trovärdig och användbar referens till den egna 
utforskningen. Utredningen om programmet inkluderas även i intervjuerna 
med en fråga. 

Intervjuer 
Som metod för att besvara frågorna om synen företag har på systemvetare, 
hur kontakten mellan företag och program är, samt vad bägge parter anser 
om en certifiering, användes kvalitativa intervjuer. Anledningen till det var 
att utförliga svar från respondenterna var önskvärt, vilket är en av 
fördelarna med den kvalitativa metoden. Frågorna till både företagen och 
programansvarige bedömdes vara svåra att ha med i en kvantitativ studie. 

För att vara förberedd att göra intervjuerna, gjordes en påläsning om råd 
för utförande av intervjuer (Mason, 2002). För att reda ut uttalanden från 
respondenten bättre, användes utredningsmetoden varför-varför-varför 
(Stolterman och Löwgren, 2004). Metoden innebär att forskaren vill 
komma till botten med ett uttalande för att få bättre förståelse.  

Företagen kontaktades via telefon, där först en förklaring angående syftet 
med intervjun utfördes.  Sedan skickades frågorna som skulle användas i 
intervjun i förväg till kontaktpersonen. Detta gjordes för att 
kontaktpersonen skulle se vilka frågor som ingick i intervjun, och på så sätt 
kunde kontaktpersonen avgöra om denne själv eller någon annan var mest 
lämpad för att svara på frågorna. Vilket uppskattades av samtliga 
respondenter. Efter att kontaktpersonen läst igenom frågorna återkom de 
med svar om tid för en intervju. 

Innan intervjun satte igång, gjordes en mer utförlig beskrivning om vad 
intervjun syftade till, och en fråga ställdes om vad respondentens befattning 
på företaget var. Även en fråga angående om ljudinspelning och att skriva 
företagets namn i uppsatsen var okej att använda gjordes. Vilket ingen 
emotsatte med villkoret att de fick läsa igenom materialet innan den 
publicerades. Att ljudinspelningen fick användas underlättade mycket, då 
det annars finns svårigheter att hinna anteckna alla uttalanden och samtidigt 
föra diskussionen vidare. Ljudinspelning ökar även trovärdigheten av 
intervjun då risken att missa viktiga yttranden försvinner. 

Frågorna som användes vid intervjun av både företag och 
programansvarige finns som bilaga 1, och hade till syfte att skapa en 
diskussion. Fem frågor med underliggande frågor konstruerades, som 
modifierades något efter den första intervjun. Frågan om det finns stora 
skillnader hos de anställda vid företaget beroende på var de fått sin 
systemvetarutbildning tillkom. Den första respondenten talade ut om ämnet 



utan att en specifik fråga ställts om det. Därför gjordes valet att ta med 
frågan till fortsatta intervjuer för att se om övriga respondenter hade en 
liknande åsikt.  

Kriterier för urval, sattes till att företaget måste ha ett flertal anställda 
med en systemvetenskaplig utbildning. Urvalet av företag var inledningsvis 
företag som det fanns vetskap om hade systemvetare i sin organisation. Det 
blev även ett inslag av ”snöbollsmetoden”, då den första respondenten gav 
tips om andra organisationer som kunde vara till hjälp. Vid varje företag 
intervjuades endast en person. Detta för att respondenterna till viss del talar 
för sitt företags lokala situation. Dessutom var alla respondenter chefer av 
något slag med ansvar för personal.  

En intervju med en programansvarig för Systemvetenskapliga 
programmet i Umeå utfördes även. Frågorna formade sig något annorlunda 
än de till företaget, eftersom de två parterna har olika förhållningar till det 
Systemvetenskapliga programmet. Till programansvariga i Luleå, Skövde 
och Göteborg skickades även en fråga via mail, som handlade om hur deras 
kontakt ser ut med näringslivet. Detta för att få ett perspektiv över hur 
situationen är för andra program kontra Umeå. 

Resultatet och utförandet av intervjuerna överensstämmer med punkterna 
validitet, att det är sanningen som sagts, och reliabilitet, som innebär att 
undersökningen kan upprepas av någon annan med samma resultat 
(Stolterman, 1991). 

 

Bearbetning av material 
Materialet kring utredningen om det Systemvetenskapliga programmet 
analyserades genom att alla programstrukturer skrevs ut, och lades fram på 
ett bord med god överblick av samtliga. Till detta tillkom uttalanden som 
företagen hade runt denna fråga. 

Intervjuerna analyserades först genom att en transkribering gjordes. Det 
utfördes omedelbart efter att intervjun slutförts för att ha eventuella 
kroppsspråk som respondenten visade i minnet. Efter transkriberingen, 
gjordes en genomgång av materialet och sedan inkluderade de viktigaste 
uttalandena från varje respondent till uppsatsen. Viktigt vid bearbetning är 
att empirin talar för sig själv när resultatet presenteras, och att forskaren är 
medveten om sin betydelse när tolkningar görs. Samtidigt behöver empirins 
röst inte nödvändigtvis försvagas genom forskarens bearbetning. Empirins 
röster kan aldrig höras om inte forskaren ”talar för” dem (Nylén, 2005). De 
transkriberade intervjuerna och sammanställningen av resultat skickades ut 
till var och en av respondenterna, innehållande deras egen transkriberade 
intervju. Detta gjorde för att respondenten skulle få en chans att läsa 



igenom materialet, och ha möjlighet att ge synpunkter vid eventuella 
feltolkningar. 

Metodkritik 

Litteraturstudien vid BCS:s hemsida innehöll mycket material, vilket 
innebar att avvägningsfrågan angående relevans bitvis var svår. Språket 
som används på hemsidan var även till stor del akademiska uttryck och 
språkval. Detta gjorde att en översättning inte var enkel. Även om enstaka 
ord kan ha översatts delvis fel, har det inte påverkat förklaringens helhet. 

I analysen av de Systemvetenskapliga programmen, fanns det problem i 
att förstå vad alla kurser innebar. Ett antal kurser var svåra att bedöma om 
de var lika varandra eller inte, då kursnamnet inte alltid beskriver kursernas 
betydelse. Valet att endast titta på fyra olika program kan ifrågasättas. 
Dock tycktes en viss trend visa sig med dessa fyra program, vilket gjorde 
att antalet stannade på dem.  

Urvalet och antalet intervjuer med företag är alltid en kritiskpunkt. 
Antalet intervjuer av företag slutade på fyra stycken. Vad som dock 
begränsar antalet företag att intervjua, är att det inte finns ett väldigt stort 
urval att göra i Umeå efter de kriterier som satts. 

Att bara intervjua företag från Umeå, kan ses som en svaghet då 
utredningen blir lokal. Samtliga företag som ingick i intervjun var dock 
organisationer som har fäste vid många olika städer i Sverige. De hade 
även erfarenhet av systemvetare från olika universitet i Sverige, vilket 
gjorde det lämpligt för intervju då frågorna delvis handlar om detta. 



Fakta 
 

Vad är certifiering? 
Enligt Wikipedia, handlar certifiering om att fastställa karaktärsdrag, 
egenskaper eller kännetecken hos ett objekt, en person eller en 
organisation. Oftast utförs denna fastställning av någon extern organisation. 
En av de mest vanliga formerna av certifiering är att certifiera en person för 
att fastställa att personen kan utföra och arbete med ämnet i fråga, kallat 
yrkescertifiering. Det sker genom att personen får genomgå någon form av 
examination. Generellt finns det två olika typer av yrkescertifiering, en som 
är berättigad för hela livet, och en som kräver att en ny certifiering måste 
ske efter en viss tid. Certifiering handlar inte om att enligt lag vara 
anpassad eller behörig för ett yrke eller en uppgift, vilket en licens däremot 
har som en del i sig. Licenser utfärdas oftast av statliga organisationer, i 
syfte att säkerställa att allmänheten inte kommer till skada på grund av 
inkompetens hos personen i fråga. Licens och certifiering är dock väldigt 
nära besläktade. En likhet som båda har, är att de kräver en viss nivå av 
färdigheter eller kunskaper. Uttrycken licens, certifiering och 
yrkescertifiering används ofta för att beskriva samma sak eller behörighet 
för en uppgift. Ibland används även ordet legitimerad, men efter att ha 
utrett förklaringar till begreppen, är förståelsen att begreppen legitimerad, 
certifierad eller licenserad i koppling till exempelvis en tandläkare, innebär 
samma befogenheter oavsett vilken av titlarna som används. 

Produktcertifiering är en annan form av certifiering. Denna certifiering 
finns för att säkerställa att vissa minimum krav är infriade, krav som 
självklart varierar beroende på produkt. En välkänd symbol att se på 
produkter är CE-märket, som står för Communauté Européenne, 
Europeiska gemenskapen. Enligt Intertek måste produkter infria krav i 
tillämpliga europeiska produktdirektiv och vara CE-märkta. Tillverkare och 
importörer om tillverkaren som finns utanför EU, måste se till att det finns 
en regelrätt dokumentering till grund för CE-märkningen. CE-märket säger 
inget om en produkts kvalité, utan endast att produkten uppfyller EU:s 
säkerhetskrav. Några andra exempel produktcertifiering är ETL-märket 
som gäller för Nordamerika, och CB-certifiering som är en global 
certifiering. 

Den tredje formen av certifiering är för organisationer, som oftast talas 
vid som ackreditering och är till viss del en förutsättning för att kunna 
certifiera. Ackreditering används lite olika beroende på sammanhanget. I 



fall berörande certifiering, så utförs en ackreditering av ett 
ackrediteringsorgan, för att pröva kompetenser och rutiner hos 
organisationer som utför certifieringar. Är organisationen som prövas 
godkänd, ackrediteras de, vilket alltså visar att verksamheten uppfyller 
aktuella kvalitetskrav.  

Certifieringar för företag som i detta fall rör ISO (se nedan för mer 
information angående ISO) medför inte bara fördelar (Johansson och 
Silajdzic, 2003). Möjliga nackdelar kan vara: 
 

• Risk att dokumentation av arbetsprocesser får stort egenvärde och 
blir ett mål i sig. 

• Risk att dokumentation och utarbetande av procedurer tar för mycket 
tid och uppmärksamhet från annat viktigt arbete. 

• Risk att medarbetarna inte känner sig delaktiga i systemet. 
• Systemet garanterar inte ambitionsnivån i företaget. 
• En fara att för mycket rutinstyrning och regler följs som i sin tur 

hindrar personalens egen utveckling. 
• Det kostar pengar att gå igenom en certifieringsprocess som främst 

kan orsaka problem för små företag. 
• Kan inge en falsk säkerhetskänsla, då företaget och personal kan få 

för sig att risken för faror är borta när en certifiering finns. 

Organisationer som utfärdar certifikat/ackrediteringar 
 
International Organization for Standards (ISO) 
ISO är precis som namnet avslöjar, ett standardiseringsorgan. Enligt ISO: s 
hemsida är de världens största utvecklare av internationella standarder. 
Organisationen är ett nätverk av 157 länders nationella 
standardiseringsinstitut, där varje land har en medlem som koordineras 
ihop med ett centralt sekretariat i Genève. ISO är något som förbinder den 
privata och den allmänna sektorn ihop. ISO standarder handlar bland annat 
om att: 
 

• Göra utvecklingen och tillverkningen av produkter och tjänster mer 
effektiva och säkrar. 

• Att underlätta och göra det mer rättvist att bedriva handel mellan 
länder. 

• Tillhandahålla regeringar med en teknisk bas för välmående, 
säkerhet och miljömässig lagstiftning. 

• Dela med sig av teknologiska utvecklingar och sprida nya idéer. 
• Skydda konsumenter och användare från produkter och tjänster. 



• Göra livet enklare genom att leverera lösningar på vanliga problem. 
 
ISO har utvecklat över 17000 internationella standarder och omkring 1100 
nya standarder publiceras varje år. En mer utförlig beskrivning av 
organisationen går att ta del av på www.iso.org.  
 
 
British Computer Society (BCS) 
The British Computer Society (här efter kallat BCS) bildades 1957, och är 
enligt dem själva (www.bcs.org) ett ledande organ för arbetare och 
organisationer inom IT. Organisationen har över 60 000 medlemmar 
utspridda i över 100 länder. De är det kvalificerande organet för 
auktoriserade IT yrken och sätter standards och influerar den nationella 
agendan för IT. Målet för BCS är att upphöja studier och utföranden med 
datorinriktning, och att utveckla kunskap och utbildningar inom IT för 
allmänhetens bästa. BCS är licenserad av Engineering Council to award 
Chartered Engineer status (CEng), Incorporated Engineer status (IEng) 
och Science Council to award Chartered Scientist status (CSci). Alla tre 
nämnda är organisationer som i sig också är ett slags kontroll och 
kvalitetssäkringsorgan för sina respektive områden. BCS skiljer sig en del 
från ISO. ISO är ett mer generellt och brett inriktad certifieringsorgan, som 
berör flera olika områden med både produkt- och organisationscertifikat. 
BCS är en mer koncentrerad organisation som har IT-yrken och 
skolväsendet som två viktiga punkter i sitt arbete, och har enligt egen 
förståelse inte något utförande av produktcertifiering i sin verksamhet. 
 
Fördelarna med att ackrediteras/certifieras hos BCS, är enligt dem själva 
följande punkter: 
 

• Igenkänd som en ledare av IT yrkesutbildning 
• Visar din hängivenhet för att hjälpa utvecklingen av er organisations 

anställda/studerande. 
• Ökat bidragande från personal och en minskning av omsättning. 
• Attraktion med högt kalibrerade examinationer. 
• Differentiering från konkurrenter och visar din status som IT 

användare. 
• Externa riktlinjer och valideringar av organisationens utbildningar. 
• Ökad försäkring om kvalité och håller dig uppdaterad om industrin.  
• Högre försäkring om dina anställdas hängivenhet för er 

yrkesutbildning. 
• En mer bidragandet roll till yrket och yrkesutbildningen. 



• Tillit om att personalens utbildningsprogram/kurser håller hög 
standard, som även självständigt valideras av BCS. 

 
Department of Computing vid University of Bradford, gör en kort 
beskrivning av hur det gick till när några av deras utbildningsprogram blev 
om-ackrediterade av BCS: 
 
“The Department is proud to announce that it has recently had its 
undergraduate degree programmes re-accredited by the BCS. The 
inspection, which lasted a day, included discussions with degree 
programme managers, checking quality management, programme content 
and relevance to industry and interviews with senior managers and current 
students.” 
 
The Department of Computing säger också i sina utbildningsbeskrivningar 
att deras program som är ackrediterade av BCS innebär att studenter kan 
vara säkra på att få den erfarenhet och kunskap som arbetsgivare söker 
efter. En mer utförlig förklaring om hur ackrediteringen går till, presenterar 
BCS på sin hemsida: 
 

• En BCS konsult besöker kunden och förbereder en rapport angående 
förberedelsen av organisationen för en inspektion 

• Rapporten tittas igenom. Ser den bra ut kan inspektionsplaneringen 
gå vidare, annars vidtas åtgärder för förändringar så att 
organisationen blir redo för inspektion. 

• En inspektör tittar igenom schemat och möter koordinatorer och 
sponsorer. En genomgång av hur många som ska intervjuas och hur 
intervjuerna ska se ut diskuteras.  

• Inspektionen tar vid, personal och studenter intervjuas, 
programinnehåll diskuteras.  

• Rapporten från inspektionen ses över av en inspektör från BCS för 
att säkerställa kvalitén. 

• Organisationen som blivit inspekterad, får en rapport om möjliga 
förbättringar som kan eller bör göras. 

• Ackreditering utfärdas till klienten, som antingen får status som en 
fullständig eller provisorisk ackreditering. Ackrediteringen är giltig 
ett år. För fullständig status måste rapporter och dokumentering för 
tolv månader vara tillgänglig för inspektion, och i dem får det inte 
finnas några undantag från ett antal kritiska faktorer. Provisorisk 
status får man om en eller flera kritiska faktorer finns. Dessa punkter 



måste vara tillrättavisade till nästa inspektion, som då leder till en 
fullständig ackreditering. 


• Is the most established and widely adopted IT skills, training and
För studenter, listar BCS punkter de anser är positiva att tänka på om man 
som student väljer att utbilda sig enligt deras standarder: 
 

• Som ett auktoriserande yrkesorgan för IT-yrken, är BCS ackrediterad 
av QCA(Qualifications and Curriculum Authority), som är en 
organisation som tittar över andra organisation likt BCS som utför 
belöningar likt certifieringar eller stipendier. Detta för att försäkra 
sig om att organisation håller hög standard. 

• BCS är det enda auktoriserade ingenjörsinstitutet för IT-yrken som 
kan utdela internationellt igenkända och accepterade kvalifikationer. 

• Examinationerna har utvecklats i överläggning med arbetsgivare för 
att möta upp kraven och behörigheter för IT-området, och för att 
försäkra relevansen för utbildningen. Det pågår även en konstant 
uppdatering parterna emellan för att hålla kraven aktuella. 

• BCS är engagerad för en hög kvalité gällande underhåll av kurser. 
De har registrerade kursutgivare i länder runt om i världen. I vilket 
alla förhåller sig till en strikt manual vad gäller utförandet av kurser, 
för att försäkra att kandidaters rättigheter är säkra och att de får bästa 
tänkbara möjlighet att klara av examinationerna. 

• Utbildningsstrukturen erbjuder tre nivåer av examination. Utbudet av 
de tre ger studenter möjligheten att visa sina färdigheter på den nivå 
de själva väljer. Kurser och program erbjuds i olika former så som 
deltid eller självstudier. 

• Godkänt vid högsta nivån av examination, yrkesexaminerande 
diplom for IT-nivån innebär också möjligheten för forskning i ett IT 
relaterat ämne på universitet runt om i Storbritannien.  

 
Som nämndes finns tre nivåer av examination. Den första är certifikat 

inom IT, vilket är den grundläggande nivån för yrkesexamination. Denna 
nivå motsvarar första året vid ett universitet i Storbritanniens ”honours 
degree”, som enligt ett faktablad av Uppsala universitet är motsvarigheten 
till kandidatexamen i Sverige. Den andra nivån, diplom inom IT, är 
likvärdigt med en magisterexamen i Sverige. Den sista nivån, 
yrkesexaminerande diplom för IT, motsvarar tredje året vid en honours 
degree på ett universitet i Storbritannien. 



Resultat och analys 

Under detta avsnitt presenteras resultat och analys från både utredning av 
det Systemvetenskapliga programmet, och även en genomgång och 
sammanfattning av intervjuerna som utförts. Resultaten som presenteras 
från utredningen av de olika programmen, är tänkt att hjälpa för att bättre 
svara på om en certifiering behövs, då stora skillnader i programmet kan 
tala för att någon form av standard behövs. Resultatet från intervjuerna har 
även det som syfte att visa om en certifiering anses behövlig, men möjligen 
på ett närmare kopplat sätt än första delen av avsnittet. 

Resultat från utredning av olika Systemvetenskapliga 
program 
Efter insamling av data inleddes utredning med en kategorisering av 
programmens kurser. Kurser med liknande innebörd sattes ihop till en 
grupp och sedan jämfördes hur många poäng samtliga universitet har inom 
ämnet. Som motivering för en kategorisering, är att det ger bättre översikt 
än att direkt göra en generell och övergripande programutvärdering. 
Samtliga kurser har inte grupperats, grupperingar för många av de 
teoretiska kurserna är svåra att bedöma om de behandlar samma ämne eller 
ej. Grupperingen blev fyra olika ämnen. Praktiska kurser valdes för att det 
är ett vanligt förekommande diskussionsämne runt utbildningen, som även 
bekräftades i och med intervjuerna med företag. Valfria och 
projektinriktade kurser är generella kategorier, som finns i de flesta 
utbildningar. Unika kurser valdes för att försöka se olikheter i programmen. 
Programmens kursinnehåll finns i sin helhet som bilaga 3. Valen och 
resultaten från de olika programmen följer nedan: 
 
Praktiska kurser 
Till praktiska kurser räknas ämnena programmering, databaser och 
webbutveckling. Samtliga program hade en liknande mängd med praktiska 
kurser. Alla fyra program hade en till två kurser i databaser, och utöver det 
två till fyra kurser synbart sedda kurser med programmering eller inslag av 
programmering.  
 
Valfria kurser 
Antalet valfria eller valbara poäng skiljde mycket, från Göteborg som inte 
hade några valfria alls, till Luleå som hade 60 poäng. Emellan dessa fanns 
Umeå och Skövde med upp till 30 poäng vardera.  



 
Projekt/examensarbete 
Projekt/examensarbeten sattes samman till liknande kurser. Göteborg hade 
30 poäng, Luleå och Umeå 22,5 poäng, och Skövde hade beroende på val 
som görs 30 eller 45 poäng,.  
Unika kurser för programmet 
Unika kurser är något som bedöms vara kurser som endast finns hos ett av 
programmen. Umeå har statistik, diskret matematik och 
kommunikationsteknik som en unik termin. Skövde hade två kurser kallat 
produktionslogistik och var även det enda programmet som det gick att 
utläsa hade webbutvecklig i grundutbudet. Göteborg har eHandel och 
eGovernment. Luleå var svår att peka ut en kurs som de var ensamma om.  
 
Övrigt 
Inslaget av teoretiska kurser inom IT, design och metodik, verkar generellt 
vara i lika mängd. En jämförelse av dessa kräver en mer ingående studie av 
programmen för bättre förståelse. Exempelvis är det svårt att veta om 
Umeås ”Systemdesign” är lik Luleås kurs ”Design av IT” eller inte. 
 
Kommentarer från företag angående anställda med utbildning från 
olika universitet. 
Två av respondenterna från de olika företagen hade delvis en åsikt att det 
verkar finnas en skillnad i var man går sin utbildning. Det nämndes att det 
var svårt att säga vad en systemvetare är bra på då respondenten upplevde 
att var de anställda gått sin utbildning spelade in. Respondenten från 
Sogeti, nämnde att intrycket var att systemvetare med utbildning i Umeå 
överlag är sämre på den tekniska biten än andra systemvetare. Att mängden 
praktiska kurser som visas ovan, säger att det generellt sätt inte borde vara 
så är inte konstigt. Systemvetenskapliga programmet i Umeå har genom 
Bolognaprocessen genomgått en viss förändring i sitt upplägg med bland 
annat mer inslag av praktiska kurser. Dock poängterade respondenten från 
Sogeti att denna skillnad i tekniskkompetens slätades ut och inte gick att se 
efter att de anställda arbetat en tid på företaget. 

Analys 

Vad gäller praktiska kurser verkar alla fyra program vara någorlunda lika. 
Alla program hade både rena programmeringskurser och kurser med visst 
inslag av programmering, vilken är en svår avvägning att göra om det anses 
vara praktiska i det syftet som definieras ovan. Gällande valfria kurser gick 
det att se relativt stora skillnader programmen emellan. Skillnaden mellan 
Göteborg och Luleå var 60 poäng, alltså ett år. Programmen kan genom 



detta se väldigt olika ut, då 60 poäng motsvara en tredjedel av 
grundutbildningen. Projekt/examensarbete är också en delvis en svår 
kategorisering att göra. Vissa kurser beskrivs innehåll ett projektarbete, 
men om det projektarbetet är likvärdigt med vad andra kallar grupparbete, 
är svårt att avgöra. Projektkurser var relativt lika utbildningarna emellan. 
Alla utbildningar hade också samma upplägg med att ha ett mindre projekt 
under det första eller andra året, och sedan ha ett avslutande 
examens/uppsatsarbete som sista moment i programmet. Unika kurser var 
kurser som programmen ansågs vara ensamma om att ha. Sannolikt är att 
ytterliggare kurser för varje program som är unika finns, men som nämndes 
tidigare är det svårt att utläsa och bedöma om de verkligen är unika, även 
efter att ha läst igenom kursinnehåll.  

Divergensen mellan de olika programmen är svår att bedöma. Mellan 
Göteborg och Luleå kan den vara stor, beroende på vad studenter väljer att 
göra med sina 60 poäng valfria kurser i Luleå, gentemot Göteborg som inte 
har några valfria kurser. Då kurserna verkar vara helt valfria, behöver det 
inte vara informatikinriktade kurser som studenterna väljer. En av 
anledningarna till det stora inslaget av valfria kurser beskriver Luleå 
Tekniska Universitet som att studenterna får möjlighet att ta en 
kandidatexamen på två år, om man som student har poäng sen tidigare som 
kan räknas in istället för dem valfria kurserna. Den stora valfriheten i 
Luleås program uppskattas av studenterna enligt Högskoleverkets 
utvärdering.  

Programmen tycks inte följa någon övergripande standard vad gäller 
innehåll, något som kan tala för att en certifiering kan vara nödvändig. 
Programmen bör ha en bra gemensam plattform att stå på, så att studenter 
som utbildar sig till systemvetare, har lika stor chans till jobb oavsett plats 
där examen tagits. 

  



Resultat från intervjuer 
Här presenteras en sammanställning av vad företag och programansvarige 
för det Systemvetenskapliga programmet svarade på ställda frågor vid 
intervju. Båda parterna presenteras här under samma avsnitt då det delvis 
svarat på samma frågor. Samtliga tillges benämningen ”respondenten” från 
olika organisationer. Viktigt att påpeka är att samtliga respondenter inte 
talar för deras företag som helhet utan för deras företags lokala tycke. 
Samtliga frågor har dels till syfte att svara på respektive oklarhet som 
eftersöks, men frågorna avser även till att tillsammans skapa en helhet runt 
frågan om certifiering är något för systemvetare. Intervjuerna finns i sin 
helhet som bilaga 2. 
 
Vad är systemvetare bra på? 
Företagen var eniga om att systemvetare är breda i sin utbildning. Vilket 
var en uppskattande faktor, och också något som var välkomnande då det 
nämndes att det inte är bra att enbart ha specialister inom olika områden. 
Generalister, som systemvetare kallades av Swedbanks respondent, behövs 
som komplettering.  
 
Vad är systemvetare mindre bra på? 
Systemvetare ansågs framförallt ha två svagheter. Att de inte har så bra 
tekniska kunskaper, som att programmera, och att de ofta är osäkra på vad 
de vill och kan. Respondenten från Sogeti, nämnde att systemvetare har 
dålig tro på sig själv vad gäller just programmering, och att de ofta kan mer 
än det själva tror. 
 
Är det mer osäkert rent kunskapsmässigt med vad ni som företag för av 
en systemvetare jämfört med exempelvis en datavetare? 
Runt teknisk kunskap ansågs det vara mer osäkert angående vad man får av 
en systemvetare kontra datavetare. Respondenten från både Sogeti och 
Know IT, sa dock att de tekniska kunskaperna bara är en del av arbetet i 
konsultbranschen. Den sociala förmågan nämndes vara mycket viktigt då 
man har så pass mycket sociala kontakter i arbetet som konsult. Något som 
datavetare istället ansågs ha en större osäkerhet kring. Respondenten från 
Know IT sa också att den sociala förmågan är mycket svårare att lära upp 
än den tekniska, och något som till stor del är medfödd. 
 
 
 



Hur väljs kurser in i programmet? (Endast ställd till programansvarig i 
Umeå) 
Programkommittén är det formella organet för att fastslå nya kurser. 
Förslag och idéer till nya kurser kan dock komma från olika håll. Oftast är 
det i form av en lärare som tillsammans med studierektor diskuterar 
kursförslaget. Sedan får läraren göra en utförligare beskrivning om kursen, 
som vad den ska innehålla och hur den ska utföras. Som en form av 
nationellt organ för kontroll av kurserna finns Högskoleverket, som utför 
regelbundna utvärderingar av programmet med några års mellanrum. 
Någon utförlig och officiell kontroll gällande nya kursers relevans till 
arbetsmarknaden verkar inte finnas. Dock nämner den programansvarige 
att lärarna vid institutionen är kompetenta och att en känsla finns att de har 
bra koll på trender inom informatik. 
 
Hur är kontakten mellan Institutionen for Informatik och företag i 
Umeå? 
Kontakt mellan företag och det Systemvetenskapliga programmet verkar 
finnas på vissa punkter. Både företag och programansvarige säger att 
kontakten och samarbetet runt arbetsmarknadsdagar, gästföreläsningar, 
examensarbeten och forskning finns och fungerar i det stora hela bra. Även 
om den programansvarige ansåg att antalet gästföreläsningar kunde öka en 
del. En kontakt gällande innehållet i programmet var dock något som 
genomgående ansågs vara för dålig eller till och med att den inte finns. Den 
programansvarige nämner ett branschråd som startades för en tid sen, något 
som respondenterna från Sogeti och Logica också nämnde att de tagit del 
av. Troligen var även respondenten från Know IT inne på samma företeelse 
när denna nämnde att en form av förfrågan inkommit för en tid sedan som 
handlade om synpunkter på programmet. Branschrådet ansågs emellertid 
både från programansvarige och från Sogeti och Logicas sida, ha stannat av 
och inte blivit så mycket av. En bättre dialog mellan parterna tycks vara 
välkomnande från alla håll. En viktig aspekt till detta verkar vara att hitta 
tiden för det, och att det är någon part som är drivande i frågan. Logica och 
Sogetis respondentern anser att det är universitetet som ska vara den part 
som samverkar och driver det hela framåt, då företagets egna affärer måste 
komma i första hand. Medan respondenter från Swedbank och Know IT ser 
det som att bägge parter måste visa initiativ. Samtliga inblandade har en 
vilja att ha en bättre dialog om innehållet i programmet, som det även 
nämner är något som både universitet och näringsliv gynnas av. 
Respondenten från Swedbank kände en oro runt att en dialog inte finns, då 
antalet systemvetare tycks minska för varje år. Vilket sades vara en än 



större anledning till att de ”få” som kommer ut verkligen har rätt 
utbildning. 

Frågan om kontakt med näringsliv utfördes även till programansvariga 
vid de andra valda lärosätena. Skövdes programansvarige sa att förutom att 
en kontakt likt den i Umeå för forskning, examensarbete och 
gästföreläsning, finns även ett programråd kallat ”advisory board” för varje 
utbildningsprogram, där representanter från högskola och näringsliv sitter. 
Där hålls diskussioner runt programmets upplägg och även krav och 
önskemål som näringsliv hade. Göteborgs programledare sa att inga 
formella forum finns där skola och näringsliv talar med varandra, men att 
genom gästföreläsningar får de en god bild av önskemål och behov. 
Programkoordinatorn för systemvetenskap i Luleå sa att det finns en 
referensgrupp med deltagare från näringsliv och offentlig förvaltning. 
Parterna har några möten om året för att diskutera upplägg och innehåll på 
kurser och program. Referensgruppen ger synpunkter på kunskaper och 
erfarenheter de tycker en bra systemvetare ska ha vid avslutad utbildning. 
 
Hur ser institutionen och företag på att ha en certifiering för 
systemvetare? 
Efter en kortare beskrivning av BCS till alla fem respondenter, verkade det 
generellt som att en certifiering, med organisationen som beskrivits som 
förebild eller exempel, kan vara något som låter intressant och 
genomgående bra. Tveksamheter fanns rådande vad en sådan certifiering 
skulle innehålla, men själva idén med vad den programansvarige kallade 
för kvalitetsstämpel, är något samtliga var i olika grad positiva till. Dels 
sades det att en certifiering är ett fenomen som för många är konkret, därför 
kan det ge en bra kvittens från utbildningen. Företagen kom in på den 
lokala betydelsen av en certifiering för Umeå, även om själva frågan var 
riktad mot en certifiering av systemvetare i stort. Det nämndes från Sogeti, 
Logica och Know IT:s respondenter, att en möjlig certifiering av det 
Systemvetenskapliga programmet här i Umeå, är en väldigt bra 
markandsföring av programmet. Både respondenter från Know IT och 
Sogeti tror att en certifiering hade varit en bra metod för att ”vinna 
kampen” om studenter till just sitt universitet, då det idag finns många olika 
säten att välja mellan och valet kan vara svårt för studenter. En certifiering 
kan göra att ett program sticker ut från mängden.  

Som negativa faktorer till en certifiering var som nämndes ovan, vad 
denna certifiering skulle innehålla och vilka som ska vara med i processen 
med att framställa denna certifiering. Det tycktes också vara viktigt att 
certifiering håller sig uppdaterad och inte enbart görs en gång för att sedan 
användas en lång tid, som kan medföra att certifiering tappar sin mening. 



Enstaka kommentarer som uttrycktes var också att den akademiska friheten 
kan försvinna, och att det kan vara tufft att vara först ut och skapa en 
certifiering. 

Analys 
Enigheten om att systemvetare är breda i sina kunskaper var inte 
förvånande, då beskrivningar om sitt program från de systemvetarprogram 
som utreds säger att utbildningen är just bred. Att systemvetare ansågs vara 
mindre bra runt det tekniska är inte heller det underligt. Programmet har 
inte en stor mängd tekniska/praktiska kurser. Samtidigt är uttalandena om 
systemvetares sämre kompetens runt det tekniska en relativ fråga. Då 
många företag har både systemvetare och datavetare anställda vid sitt 
företag, är det troligt att systemvetarnas kunskap sätts i mått mot 
datavetarna, och att de i den jämförelsen inte har samma nivå av kunskap. 
Att företag tycker systemvetare är sämre på denna punkt bör tyda på att de 
tror att systemvetare har mer tekniska kurser i programmet, annars hade 
inte förväntningarna om att deras kunskaper bör vara bättre finnas. Att 
systemvetare även ansågs vara osäkra runt vad de kan och vill, kan också 
vara relaterad till utbildningen. Utbildningen ger som nämnt en bred 
kunskapsnivå, vilket kan medföra att studenter möjligen inte är helt säkra 
på vad det är de ska arbeta med när det är klara med studierna. Även här 
anses datavetare var mer säkra vad det vill, vilket troligen har att göra med 
att utbildningen de har är mer tekniskt inriktad och har efter egen förståelse 
en något mer koncentrerad riktning i utbildningen. 

Angående hur kurser väljs in i det Systemvetenskapliga programmet i 
Umeå, verkar lärarnas inflytande vara stort på programstrukturen. Något 
som även Högskoleverket fastslog i sin utvärdering från 2004 med att säga 
att utbildningen i för hög grad arbetar ”inside-out”. Som här menas med att 
utbildningen i Umeå är mycket styrd av den egna forskningen och att man 
genom detta försöker påverka omvärlden att ha samma syn på forskning 
som de har. Vilket ansågs ha fördelar men medför risken att utbildning och 
näringsliv glider ifrån varandra.  

Kontakten som finns mellan Institutionen för Informatik och näringsliv 
är bra på några punkter, bortsett från en dialog runt programinnehåll. Något 
som kanske är den viktigaste faktorn. En bra dialog runt innehållet i 
programmet blir till viss del grunden för att kunna ha en bra kontakt via 
andra medel. Utvärderingen gjord av Högskoleverket nämnde även att 
programmet i Umeå då behövde vidareutveckla samarbetet runt bland annat 
projektarbete tillsammans med näringsliv. Något som institutionen verkar 
ha tagit till sig och förbättrat sig på. Övriga områden tycks det finnas 
ytterligare arbete att göra. Ser man vad de andra lärosätena säger om sin 



kontakt så verkar Skövde och Luleås program hålla nära kontakt med 
näringsliv angående programinnehåll, medan Göteborg får sin feedback 
något mer informellt genom bland annat gästföreläsningar. 

Att både programansvarige och företag samtliga var positiva eller 
försiktigt optimistiska till idén om certifiering är naturligt i detta skede. 
Grundtanken med certifiering verkar vara förstådd av alla parter, och även 
att en certifiering knappast innebär något negativt. Viktigt innan ett mer 
utförligt uttalande runt frågan är mycket troligt att en mer konkret struktur 
och tillvägagångssätt presenteras. Att samtliga är delvis till helt positiva till 
idén tyder på att fragment finns för vidare utveckling, och att tanken och 
syftet en certifiering har är något som är välkommet. Viktigt att påpeka är 
att frågan angående certifiering inte ställdes på så sätt att det handlade om 
hur synen på en certifiering för systemvetare enbart i Umeå skulle se ut. 
Respondenterna kom in på spåret med certifiering av programmet i Umeå 
utan att någon ledande fråga ställdes om det. Troligt är att de relaterar till 
ortens utbildning för att koppla sina svar till något konkret. 



SLUTSATSER 
Utifrån frågeställningen som presenteras i inledningen av uppsatsen, har 
insamlande av data gjort att följande slutsatser dragits. Inledningsvis verkar 
det som att skillnader i det Systemvetenskapliga programmet finns. Hur 
stora skillnaderna är krävs ytterligare utredning av. Angående 
systemvetare, är uppfattningen att företag i Umeå anser att systemvetare 
generellt sätt är bra på grund av sin breda utbildning. Vad de är mindre 
bra på är sin kunskap, tilltro och intresse till tekniska verktyg, främst 
programmering. Det verkar även finnas en osäkerhet från företagens sida 
gällande systemvetarnas kompetens vid en anställning.  Berörande 
samarbete och kommunikation mellan parterna, tycks det som att kontakten 
mellan Institutionen for Informatik och arbetsgivare i Umeå, på vissa 
punkter är bra, men som helhet är relativt dålig. Speciellt angående 
programinnehåll. Kontakten både kan och bör göras mycket bättre. 

Med slutsatserna ovan i åtanken, och till sist inkludera både 
programansvarige och företags delvis eller helt positiva syn på en bättre 
kvalitetskontroll, verkar certifiering vara något som hade gynnat det 
Systemvetenskapliga programmet.  En mer ingående motivering till det 
sista uttalandet, och de tidigare slutsatsernas inverkan på frågan om 
certifiering kan behövas. Att skillnader finns i programmet, exempelvis att 
Luleå har ett år av valfria kurser mot Göteborg som inte har några, talar för 
att en nationellstandard att följa kan behövas. Vad systemvetare anses vara 
bra och dåliga på, talar möjligen mer till vad en certifiering bör innehålla 
än att förespråka att använda den. Samtidigt när det verkar finnas saker 
systemvetare behöver bli bättre på, är möjligen en aspekt som talar för att 
en bättre kvalitetsstämpel behövs för att förbättra kunskaperna på dessa 
områden. Då det verkar som att en osäkerhet finns runt systemvetare och 
vad de kan, är en certifiering något som har potential att ändra den 
uppfattningen från företagets sida. Det kan vara en högre kvalitetssäkring 
för utbildningen. Att kontakten runt programinnehåll är dålig, kan 
förespråka en certifiering, då en certifiering kan ge något konkret att 
diskutera och starta ett samarbete kring. Den dåliga kontakten säger även 
att skola och näringsliv inte har en bra överenskommelse över vad 
utbildningen ska innehålla, och att de bör komma fram till en bättre 
grundläggande struktur för programmet. Vilket är ett av syftena med en 
certifiering. 
 
 
 



Slutdiskussion 
Känslan som finns är att kontakten mellan utbildning och näringsliv, 
genomgående inte är bra i Sverige. Något som även en respondent nämnde 
och många har som sin åsikt när det handlar om just sin egen utbildning. 
Utan att ha ett större belägg för om så är fallet, då det inte finns klara bevis 
för det.  

För det Systemvetenskapliga programmet finns det en bra möjlighet att 
skapa en dialog om innehållet i programmet. Innehållet är trotsallt det mest 
vitala. Att tala ut med företag om innehåll är ju även på förhand en aspekt 
för att öka övrigt samarbete. Vet företag bättre vad programmet innehåller, 
kan gästföreläsningar och examensarbete planeras in bättre, då de ser 
möjliga ämnen som de två punkterna kan innehålla. Att inte ha en bra 
dialog om innehållet känns märkligt. Universitetet är de som utbildar 
studenter till olika yrken, och för att kunna utbilda till ett yrke bör en 
grundlig förståelse av vad detta yrke innebär finnas. Självklart finns en viss 
förståelse, som förmodligen duger bra men kan vara bättre. Universitetet 
torde kunna starta ett forum med näringsliv, inte enbart för systemvetare 
utan denna kontakt borde alla utbildningar skaffa sig om den inte redan 
finns. Ett sätt att komma igång kan vara att inleda med att träffas kortare 
stunder, där grunden och intresset för vidare arbeten kan skapas. Ser både 
företag och universitet att mötena är givande, kan mer utförliga och djupare 
möten vara enklare för bägge parter att se vikten av och därav lägga ner 
mer tid på. Viktigt för att detta ska vara möjligt är att någon tar initiativet 
för en start. Skapas en bra kontakt, kommer övriga punkter så som att 
strukturera upp programinnehåll, och om en certifiering behövs, att vara 
något som på ett bra och lätt sätt kan tas upp vid mötena. Dessa punkter blir 
ju även själva syftet och anledningen till att hålla mötena. En bra dialog blir 
grunden till en förbättring på många plan. 

British Computer Society utför ett mycket spännande arbete, runt det 
som frågeställningen behandlat. Ett arbete som görs på nationellnivå och 
något som organisationer i Sverige kan ta efter. En start för att nå en 
nationellnivå kan vara att använda certifiering på lokalnivå i Umeå. Det 
optimala är att ett nationellt organ finns för övervakning av IT-området, likt 
BCS. Högskoleverket finns visserligen, men intrycket är att de håller en 
bred och generell syn på utbildningarna. Då de övervakar samtliga 
utbildningar är det svårt att bli specialister på alla områden. Högskoleverket 
tycks dock vara det närmaste exemplet på BCS, men hur deras kontakt med 
näringsliv ser ut krävs möjligen en utredning kring. Systemveteskapliga 
programmet, och även andra utbildningar, kan se och lära av BCS, och 



försöka hitta fragment av intressanta metoder för att kunna forma en 
certifiering. Det är rimligt att tro att det tar en viss tid innan en certifiering 
får ett allmänt godkännande när det når nya områden. Ett problem som 
säkert även BCS hade under den första tiden. En titt i dagsläget på 
Department of Computing vid University of Bradfords hemsida, visar att 
det finns en status i att ha ackrediterade kurser från BCS, och något som 
används som marknadsföring för institutionen som helhet och för enstaka 
program. Hade ett liknande organ startat i Sverige, finns det goda chanser 
att ett sådant arbetssätt pressat upp kvalitén på utbildningarna, då ingen vill 
vara sämre än den andra och gå miste om en kvalitetsstämpel i form av en 
certifiering.  

Systemvetare jämförs ofta med datavetare, även i denna uppsats har 
jämförelsen gjort. Upplägget som Civilingenjörsprogrammet i Teknisk 
datavetenskap i Umeå har är en möjlig väg att gå vid en certifiering, den 
går att se som bilaga 4. Upplägget är sådant att ett visst antal poäng måste 
finnas inom några generella områden för en examen, utan att för den delen 
säga exakt vilka kurser som måste genomgås. Som exempel runt det 
Systemvetenskapliga programmet, kan en sådan ämnesgrupp vara att 15 
poäng i form av programmering ska finnas, eller 7.5 poäng i ämnet 
projektledning. Att komma fram till några generella områden till en 
certifiering kunde vara ett sätt att göra det på. Certifiering behöver inte 
betyda att all frihet för studenter eller olika lärosäten försvinner. Om en 
nationell certifiering för systemvetare hade skapats, kan ett sätt att göra det 
på vara att ha två år med kurser/områden som samtliga systemvetarprogram 
har, och sedan finns det kvarvarande året till så att lärosätena kan profilera 
sig.  

Ytterliggare arbete som kan vara intressant att göra är en mer utförlig 
undersökning om det Systemvetenskapliga programmet i andra städer än 
Umeå. Det som visats här har endast gett en liten bild. Kursers relevans till 
utbildningen är även något som kan utredas mer ingående. Av egen 
erfarenhet finns eventuellt saker att göra med vissa kurser. En respondent 
påtalade även sin syn att somliga kurser i programmet under studietiden var 
”flummiga”, och inte varit till användning i arbetslivet. En persons åsikt 
ska självfallet inte betyda att kursen ska tas bort, men åsikten kan måhända 
starta en diskussion runt kursers relevans. 

Som avslutning kan en återkoppling till ett uttalande från faktaavsnittet 
göras. Som säger att studenter som går BCS-ackrediterade kurser kan vara 
säkra på att få den kunskap och erfarenhet som arbetsgivare söker efter. 
Önskvärt skulle vara att alla program hade samma säkerhet angående sin  
utbildning. 
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Bilaga 1  
Intervjufrågor 
 
Intervjufrågor till företag i Umeå. 
 

1. Vad är eran syn på Systemvetare? Vad kan de och vad är de bra, vilka 
förväntningar har ni på dem?  

 
 

2. Vad är Systemvetare mindre bra på? Är det något ämne eller någon kurs ni gärna 
sett att systemvetare läst mer om? 

 
 

3. Är det lite mer oklart eller osäkert vad ni får rent kunskapsmässigt från en 
Systemvetare jämfört med anställda med andra utbildningar som datavetenskap? 
Om ni har anställda med utbildningar från olika håll runt om i Sverige, ser ni 
någon skillnad på kompetensen dem emellan? 

 
 

4. Hur ser eran kontakt ut med Institutionen for Informatik och 
Systemvetarprogrammet? Eller med universitetet i stort? Talar ni ut och 
diskuterar angående önskemål, krav och behov ert företag har för framtiden? 
Talar universitetet om för er om ändringar som görs i programmet? 

 
 
*Här gjorde en kort beskrivning om British Computer Society för att leda in 
respondenten mot den avslutande frågan* 
 
 

5. Hur ser ni på idén att certifiera Systemvetare, exempelvis likt BCS? Har ni några 
förslag vad denna certifiering kan tänkas innehålla? Vad ser ni som för- och 
nackdelar med att ha en certifiering? 



Intervjufrågor till programansvarig för det Systemvetenskapliga 
programmet i Umeå. 
 
 

1. Hur väljs nya kurser in i programmet? Vilka är med och bestämmer? Tas det 
någon hänsyn till ett nationellt reglemente eller organ om något sådant finns? 
Tittar ni något på andra systemvetenskapliga program för inspiration eller 
trender till exempel? 

 
 
2. Hur ser eran kontakt ut med företag i Umeå? Diskuterar ni krav, önskemål, 

förändringar som görs i programmet? 
 
 
*Här gjorde en kort beskrivning om British Computer Society för att leda in 
respondenten mot den avslutande frågan* 
 
 

3. Hur ser ni på att certifiera systemvetare, exempelvis likt BCS? Är det något som 
ni har funderat på? För- och nackdelar med det? 

 
 
 
 
 
 



Bilaga 2  
Transkriberade intervjuer 
 
Intervju med Know IT AB:s Konsultchef, Umeå. 
 
 

1. Vad är eran syn på Systemvetare? Vad kan de och vad är de bra, vilka 
förväntningar har ni på dem?  

 
Respondenten: - Det är ju egentligen ganska svårt att svara på. Det är ganska stor 
skillnad på innehållet på den Systemvetenskapliga linjen beroende på om du går det i 
till exempel Uppsala eller Umeå. Övergripande kan man väl ändå säga att de är väldigt 
breda i sin utbildning, och kan lite om mycket. Vilket i sig är både positivt och negativt 
så klart. Det är ju bra att det finns utbildningar som riktar sig mot att utbilda folk med en 
bred kunskapsgrund.  
 
 
 

2. Vad är Systemvetare mindre bra på? Är det något ämne eller någon kurs ni 
gärna sett att systemvetare läst mer om? 

 
Respondenten: - Jag upplever att utbildningen borde fokusera mer på just den tekniska 
biten. Det jag kan sakna hos många systemvetare är ju programmeringen, kanske att 
systemvetare borde läsa mer inom just det området. Jag minns själv tiden från min 
utbildning som systemvetare att en del kurser var lite flummiga och var inte så konkreta.  
 
Mattias: Har du något exempel på en sådan kurs? 
 
Ja, exempelvis läste jag 10 poäng Statistik och för min egen del kan jag säga att jag inte 
haft någon nytta av just den kursen under tiden jag arbetat som bland annat 
projektledare och programmerare. Jag kan även tycka att man som systemvetare inte 
blir tillräckligt förberedd inför arbetslivet. För mig var det ett uppvaknande när jag kom 
ut i arbetslivet. Man trodde ju inte att man skulle sitta och programmera den första 
tiden. Det blev ett lite bryskt uppvaknande för mig. Om jag idag hade fått ge förslag 
angående utbildningen, hade jag gärna sett att det innehållit något mer programspråk än 
det gör idag, och något kring applikationsservrar också som är populärt nu. Som 
exempel på det så kan man nämna Microsoft produkter som idag står för minst en 
tredjedel av systemutvecklingen. Tyvärr verkar Microsoft vara lite bannlyst inom 
universitetsvärlden, vilket är väldigt synd. Man måste ju leva i verkligheten och inse 
vad som behövs och används där ute. 
 
 
 

3. Är det lite mer oklart eller osäkert vad ni får rent kunskapsmässigt från en 
Systemvetare jämfört med anställda med andra utbildningar som 
civilingenjör eller datavetenskap? 

 
Respondenten: -Vad gäller teknikkompetens så är det helt klart så att det är mer 
osäkert vad man får från en systemvetare gentemot en datavetare. Man vet lite mer vad 



man får med till exempel en datavetare. Datavetarna kommer ”snabbare in i matchen”. 
Det ska ju också sägas att den tekniska biten är ju inte allt heller. Datavetare kan i sig ha 
andra nackdelar som systemvetare kanske inte har. Då tänker jag på den lite klassiska 
bilden av programmerare, att ju mer intresserad och kunnig man är av teknik, desto 
mindre socialt kunnig är man och är inte lika intresserad att prata med andra människor 
annat än genom någon Internet chatt. Den sociala biten är minst lika viktig när man 
jobbar inom konsultbranschen. Man måste ju kunna kommunicera med andra människor 
och åtminstone kunna titta de i ögonen när man pratar. Det sociala är ju även betydligt 
svårare att lära upp än det tekniska. Den sociala förmågan och kunskapen är ju till stor 
del medfödd. 
 
 

4. Hur ser eran kontakt ut med Institutionen for Informatik och 
Systemvetarprogrammet? Eller med universitetet i stort? Talar ni ut och 
diskuterar angående önskemål, krav och behov ert företag har för 
framtiden? Talar universitetet om för er om ändringar som görs i 
programmet? 

 
Respondenten: - Ingen. Det finns ingen kontakt mellan oss, och det är ju något som 
bägge parter får ta på sig lite. Det borde ju vara intressant för båda delar om en dialog 
fanns för att diskutera krav och önskemål. Vi har ju lite konsulter som jobbar på Ladok-
enheten och det är ju där vi får en liten kontakt, och även någon marknadsföringsdag har 
vi medverkat på, men något mer konkret och utarbetat samarbete finns inte. Vi är i alla 
fall inte med i något sådant ”forum” och processen kring detta. Men nu kommer jag och 
tänka på någon förfrågan vi fick i höstas angående synpunkter runt program, om det var 
informatik eller datavetenskap är jag inte säker på. Hursomhelst finns det inte några 
upprätthållna kanaler idag, och kontakten hade kunnat vara mycket bättre. Men som 
sagt det är ju inte enbart universitetens fel, vi hade ju också kunnat visa framfötterna 
och säga att vi vill vara med och påverka och diskutera runt programmen.  
 
 
*Här gjorde en kort beskrivning om British Computer Society för att leda in 
respondenten mot den avslutande frågan* 
 

5. Hur ser ni på idén att certifiera Systemvetare som till exempel BCS gör? 
Har ni några förslag vad denna certifiering kan tänkas innehålla? Vad ser 
ni som för- och nackdelar med att ha en certifiering? 

 
Respondenten: - Det vore ju kanon om något likt BCS och arbetet de gör, även fanns 
här! Jag menar det är ju ganska tuff konkurrens mellan universiteten, och att kunna 
erbjuda certifierade kurser hos sitt universitet som företag har varit med och konsulterat 
fram, gör ju att man kan bli mycket mer attraktiv för studenter. Oddsen borde ju vara 
bättre att man får mer studenter på grund av detta. Specifika certifieringar som i Sun, 
Microsoft, Oracle är ju bra i sig. En mer generell certifiering för hela programmet likt 
den du förklarade om BCS är väl något som borde vara bra att ha helt klart. Att 
certifiera systemvetare borde göra att systemvetare rör sig lite närmare datavetare, med 
det menar jag att man får lite bättre koll på vad man får. Sen kan man fråga sig vad 
denna certifiering ska innehålla, det kan ju bli en ”certifieringsnojja”. Alla blir 
certifierade men vad betyder det? Men finns det ett externt och oberoende organ som 
har koll och formar dessa certifieringar så finns det en bra möjlighet att innehållet blir 



inom rätt områden och ämnen. Nackdelar jag ser med certifiering är bland annat den 
akademiska friheten, idag kan du forska och studera nästan vad som helst, ingen kan 
styra dig i princip, vilket i sig också är på gott och ont. En certifiering hade ändrat den 
friheten en del tror jag. I det stora hela ser jag dock positivt på en certifiera och att få en 
bättre koll. Man vill ju inte utbilda någon till arbetslöshet. Det måste ju finnas en 
efterfrågan. Det ska ju inte vara så att en student som gått det systemvetenskapliga 
programmet i Uppsala ska ha större chans till jobb än någon som gått samma utbildning 
i Umeå. Båda har ju på pappret samma utbildning och är systemvetare. Vad denna 
certifiering kan tänkas innehålla är ju svårt och något som tar tid att forma, men som 
nämnt så kan kanske innehålla vara något tekniskt då. Sun, Microsoft eller Oracle 
förslagsvis. Själva erfarenheten från praktiska kurser är jätte viktigt, annars tror jag man 
får det väldigt svårt. 



Intervju med Sogeti AB:s team chef, Umeå. 
 
 
1. Vad är eran syn på systemvetare? Vad kan de och vad är de bra, vilka 

förväntningar har ni på dem?  
 
Respondenten: - Generellt är systemvetare ganska breda och de har fått med sig en 
grund från utbildningen som gör att de har lätt att ta till sig nya saker. De vi anställer de 
är bra. Systemvetare från Umeå har en tonvikt på det sociala, människa-datorinteraktion 
till exempel. Det tyckte även jag präglade utbildningen när jag gick den, vilket är jätte 
bra att ha med sig när man ska arbeta som konsult. Arbete som konsult är ofta ett 
väldigt skiftande mellan miljöer. Systemvetare är bra att ta till sig det nya och anpassa 
sig efter situationen. Det är sällan det är några problem med systemvetare, de vet hur de 
ska ta folk. Jag tycker det är ganska lätt att lära upp systemvetare också. 
 
 

2. Vad är systemvetare mindre bra på? Är det något ämne eller någon kurs ni 
gärna sett att systemvetare läst mer om? 

 
 
Respondenten: - Systemvetare från Umeå har kanske lite tunn teknisk kunskap, vilket 
självklart är lite baserat på vad man är intresserad av. Men ibland kan vi nog uppleva att 
systemvetare har en dålig tro på sig själv. De tror inte att det kan något om 
programmering osv. Man ser inte sig själv som en utvecklare. Jag tror inte systemvetare 
är så dåliga på det som de tror. Jämför man med andra tekniska utbildningar som till 
exempel datavetenskap, så är det ju lite programmering. Men det vet vi som anställer 
systemvetare, för oss är det okej. Bara intresset finns där att lära sig mer om 
programmering så brukar det ordna sig.  
 
Mattias – Det kan väl vara bra att ha stött på några praktiska kurser i alla fall. 
 
Respondenten: - Ja, det tror jag. Att man vet vad programmering är, och 
problemlösning som det egentligen är. Vad systemutveckling är och vad det går ut på i 
stora drag. Jag säger inte att det stora problemet egentligen är att man inte har 
tillräckligt med programmering, vilket i och för sig är en liten svaghet. Den stora saken 
tycker jag är att man inte har tilltro till sig själv att man verkligen klara av att utföra 
jobbet. Man tror inte att det är det man ska jobba med när man kommer ut från skolan. 
Programmeringen är ju en stor del av systemutvecklingen. Systemvetare gör nästan 
samma saker som datavetare. Generellt är väl systemvetare lite bättre på sociala saker 
och datavetare mer på det tekniska. 
 
 
 
 



3. Är det lite mer oklart eller osäkert vad ni får rent kunskapsmässigt från en 
systemvetare jämfört med anställda med andra utbildningar som 
datavetenskap? Om ni har anställda med utbildningar från olika håll runt 
om i Sverige, ser ni någon skillnad på kompetensen dem emellan? 

 
 
Respondenten: - Egentligen inte. Det är klart, datavetare kan man ju se på pappret att 
de läst mer programmering än systemvetare gjort. Det där med självförtroendet är 
övergripande bättre hos datavetare efter som de oftast har mer teknisk kunskap än 
systemvetare och därför känner sig mer trygga i det. Har man 2-3 eller 4-5 olika 
programmeringskurser så står det sig ganska likvärdigt ändå. Då handlar det om vilken 
personlighet man har snarare än att man läst 2 kurser mer programmering. Även om 
datavetare har en större garanti på det tekniska kunnandet, så måste de ändå vara socialt 
kapabla att utföra ett konsult jobb. Jag kan inte säga säkert, men jag tror att vi anställer 
med systemvetare än datavetare.  
 
Vad gäller anställda med utbildningar från olika universitet, tycker jag att, när 
konsulterna väl varit anställda ett år kanske, så ser jag ingen skillnad på deras 
kompetens, mer än de personliga egenskaper som alla har så klart. Däremot så vet jag 
att vissa utbildningar har till exempel mer programmering i sitt Systemvetarprogram än 
Umeå har. Det kanske gör att man är mer förberedd när man kommer ut i arbetslivet än 
systemvetare från Umeå är. I slutändan spelar det nog ingen roll, då är det mer det 
personliga intresset som avgör hur duktig man är. Jag skulle inte säga att en mer teknisk 
utbildning som de har i Luleå, skapar bättre konsulter, man kanske har litet försprång 
när man väl börjar, sen slätar det ut sig. 
 
 

4. Hur ser eran kontakt ut med Institutionen for Informatik och 
Systemvetarprogrammet? Eller med universitetet i stort? Talar ni ut och 
diskuterar angående önskemål, krav och behov ert företag har för 
framtiden? Talar universitetet om för er om ändringar som görs i 
programmet? 

 
 
Respondenten: - Det är ganska dåligt med det. Vi har haft ett visst utbyte genom åren 
där vi har haft exempelvis gästföreläsare hos universitet. Får vi förfrågningar så ställer 
vi oftast upp. Vi försöker också generellt att vara med på arbetsmarknadsdagar. För ett 
tag sen tror jag det var Informatik som drog igång något slags råd. Syftet var väl att få 
till någon samverkan mellan företagen i Umeå och Informatik, för att Informatik ska få 
någon uppfattning om vad som behövs där ute. Jag var inte den som var där på mötet, 
men jag talade med personen som var där som vår representant och hon gillade hela 
idén. Tydligen var det dock bara ett möte sen blev det inget mer med det hela. Varför, 
vet jag inte. Så kontakten mellan Sogeti och Systemvetarprogrammet är ganska dålig. 
Vi har ingen aning vad som ingår i programmet, vad de har för plan och hur det tänker 
runt programmet. Vi meddelar inte heller vad vi vill ha på programmet. 
 
Mattias: - Är det något du gärna sett, att det funnits en bra dialog mellan er och 
universitetet? 
 



Respondenten: - Det skulle ju inte vara en nackdel, absolut inte. Frågan är ju under 
vilka former ett sådant samarbete ska drivas, och även vem som ska ta initiativet för 
något sådant. Vi har förmodligen inte haft något behov av det efter som vi inte dragit 
igång något. Men det är ju verkligen ingen nackdel om det hade dragits igång. Vi tar ju 
affärerna i första hand, och har ingen som arbetare med sådana här frågor. Vi känner att 
vi inte riktigt har tid att starta en sån här sak heller. Vi känner oss inte heller som den 
drivande parten. Universitetet borde vara den som driver på det hela mer. Vi tycker i 
alla fall att det borde vara så, då hade vi nog säkert varit med i den diskussionen. Vi 
tjänar ju helt klart på att få veta vad som pågår i programmet, och vara med och tycka 
vilka kurser som ska vara med. Sen blir det ju även en marknadsföring av företaget, när 
studenter ser att vi är med och samarbetare med universitetet.  
 
 
*Här gjorde en kort beskrivning om British Computer Society för att leda in 
respondenten mot den avslutande frågan*  
 

5. Hur ser ni på idén att certifiera systemvetare, exempelvis som BCS? Har ni 
några förslag vad denna certifiering kan tänkas innehålla? Vad ser ni som 
för- och nackdelar med att ha en certifiering? 

 
Respondenten: - Det är säkert ingen nackdel. Då får man ju ett kvitto på att 
systemvetare har en speciell kunskapsnivå och kompetens, någon slags miniminivå. 
Men det beror ju självklart mycket på vad denna certifiering kan tänkas innehålla, att 
innehållet har något av värde. Det tar nog en lång tid att utforma något sådant också. 
Det måste vara ganska konkreta mål som jag tänker mig det. Vi skulle nog anställa på 
samma sätt även om det fanns en certifiering. Har man klarat utbildningen och fått en 
examen så är ju det en form av certifiering i sig. Man kanske riskerar att nischa sig mer 
med en certifiering, vilket kanske är en fördel. Känslan jag har är att när du gått 
systemvetarutbildningen, så är ju vi medvetna om att det krävs en ytterligare 
utbildningsinsatts för att de ska vara till nytta för oss med internutbildningar osv.  Jag 
tror inte en certifiering hade ändrat våran syn systemvetare. Men samtidigt är 
certifiering inte så utsprid här i Sverige som den är i England som du nämnde. Det tar 
väl ett tag att anpassa sig till hela certifieringsbiten. Systemvetare har redan bra 
anseende hos oss. Jag tror inte vi hade anställt mer systemvetare på grund av en 
certifiering. Men det beror lite på också vad den innehåller så klart. Man kan ju prata 
certifiering inom programvaror som Microsoft osv. Det är klart sådana certifieringar, då 
vet vi ju direkt att det är någon som verkligen pluggat mycket inom .NET då till 
exempel. En certifiering kan ju tänkas innehålla många mindre certifiering som är 
etablerade som i Microsoft eller Java. Överlag är jag lite tveksam. Det är klart har den 
funnits ett tag kan den bli jätte viktig och väl ansedd med stor trovärdighet. Det man kan 
säga också är ju att en certifiering gör ju inte utbildningen sämre. Tanken är bra det 
tycker jag, sen hur det ska utföras och formas är en svår fråga. En certifiering likt 
upplägget gymnasium har till exempel. Att alla läser ett basblock med minst ett si och 
so antal kurser i olika ämnen, och sedan lägga till lite valfria kurser hade kunnat vara ett 
bra upplägg. Att som universitet profilera sig genom att ha en certifiering kan ju vara ett 
bra sätt att kunna locka till sig studenter, för idag är det en hård ”strid” mellan 
universiteten när de ska lyckas få studenter att välja just deras universitet och program. 
Det kanske även gör tillvaron tydligare och att självkänslan ökar med en certifiering.  



Intervju med Logica AB:s enhets- och platschef, Umeå. 
 
 
 
1. Vad är eran syn på Systemvetare? Vad kan de och vad är de bra, vilka 

förväntningar har ni på dem?  
 
Respondenten: - Vi har anställt en hel del systemvetare, och tycker på det hela att de är 
bra. Det skiljer dock en hel del från person till person, beroende på personlighet. 
Utbildningen de har är lite bredare och mindre inriktat mot något specifikt. Vilket gör 
att de kan passa som till exempel projektledare, där rollen är övergripande och man inte 
behöver gå in djupt på exempelvis själva kodningen i utvecklingen. Det är alltid bra att 
ha personer med perspektiv och bred i sin verksamhet också, och inte bara personen 
som är hårt inriktade mot någon speciellt. 
 
 
 

2. Vad är Systemvetare mindre bra på? Är det något ämne eller någon kurs ni 
gärna sett att systemvetare läst mer om? 

 
Respondenten: – Systemvetare är lite osäkra på vad man vill.  Jag ser gärna en 
systemvetare som är driven för utveckling, vilket inte alltid är så lätt att hitta. Intresset 
för systemutveckling ser jag som det viktigaste, inte att man nödvändigtvis behöver vara 
jätte duktig på det just för tillfället. 
 
 
 

3. Är det lite mer oklart eller osäkert vad ni får rent kunskapsmässigt från en 
Systemvetare jämfört med anställda med andra utbildningar som 
datavetenskap? Om ni har anställda med utbildningar från olika håll runt 
om i Sverige, ser ni någon skillnad på kompetensen dem emellan? 

 
Respondenten: - Datavetare vet man mer vad man får. För den skull behövs ju båda två 
ändå. Systemvetare är oftast lite mer osäkra på vad man vill. Det kan ju även vara en 
konflikt med vad som efterfrågas. För vår del är systemutveckling en kärna. De som har 
valt datavetenskap, dataingenjörs linjer, de är mera fokuserade på själva utvecklingen. 
Medan systemvetare inte är lika stimulerade av den uppgiften. Därför kan det vara 
lättare att anställda datavetare eftersom intresset oftast är starkare för systemutveckling 
där. En datavetare är stöpt lite mer i samma form och har oftast samma intressen. 
Systemvetare söker mer vad de vill. De har ofta lite ”mjukare” intressen som interaktion 
och användargränssnitt, som vi tyvärr inte arbetare så mycket med. Det beror ju på att vi 
måste anpassa oss till vad kunden vill ha. Det börjar dock bli en förändring på den biten, 
vikten av de mjukare delarna börjar bli uppmärksammad även hos kunder.  
 
Vad gäller systemvetare med utbildningar från olika universitet ser jag inte att det finns 
någon större skillnad. Då vi plockar in nytt folk har vi huvudsak erfarenhet från 
studenter från Umeå Universitet. Sedan har vi många erfarna vi plockar in vilket gör det 
svårt att svara på hur stor del utbildningsplatsen spelar in. Jag inbillar mig dock att det 
inte spelar någon roll och att utbildningen är ganska snarlik varandra på olika orter.  
 



4. Hur ser eran kontakt ut med Institutionen for Informatik och 
Systemvetarprogrammet? Eller med universitetet i stort? Talar ni ut och 
diskuterar angående önskemål, krav och behov ert företag har för 
framtiden? Talar universitetet om för er om ändringar som görs i 
programmet? 

 
Respondenten: - Vi har väl en kontakt med dem. En kontakt är ju att vi deltar på 
arbetsmarknadsdagar som ordnas. Sen har vi även en kontakt direkt via en gruppering, 
som jag tror är från det systemvetenskapliga programmet. Vi har diskuterat frågor ihop 
med ansvariga för programmet och andra företag. Men på något vis känner jag att det 
här har stannat till väldigt, och går inte så snabbt. Jag känner att initiativet borde komma 
från universitetet att driva det. Det ligger i vårt intresse, men någon måste vara den 
sammanhållande delen. Här i Umeå är det ju bra att vi håller en bra utbildning, och även 
att vi är konkurrens kraftiga mot andra universitet. Jag tycker vi har ett visst försprång 
mot andra städer med utbildningarna vi har.  
 
Mattias: - Tycker du kontakten mellan er och universitetet borde vara bättre?  
 
Respondenten: - Ja, jag tycker vi ska ha närmare kontakter. Vi har vår kärnverksamhet 
som vi måste bedriva, men jag är öppen för initiativ från universitetet. Jag vet en 
medarbetare som har ansökt om att industridoktorera sig, och det är ju ett samråd med 
universitet. Det tycker jag också är spännande att komma in på forskning också, det är 
ett sätt att utöka samarbetet. Något slags forum borde finnas, där dialoger mellan 
näringsliv och IT-utbildningar kan hållas.  
 
 
*Här gjorde en kort beskrivning om British Computer Society för att leda in 
respondenten mot den avslutande frågan* 
 

5. Hur ser ni på idén att certifiera Systemvetare? Har ni några förslag vad 
denna certifiering kan tänkas innehålla? Vad ser ni som för- och nackdelar 
med att ha en certifiering? 

 
Respondenten: - Intressant tanke är det. Alla har ju något att tjäna att jobba närmare 
varandra. Har det gjorts någonstans borde man möjligen utvärdera det och se vad man 
kan lära och ta efter. Det är ju inte bara inom IT, utan även generellt för utbildningar är 
det dålig kontakt mellan näringsliv och universitet, och de glider ifrån varandra. 
Ungdomar ser inte resultaten av sina val. Snart kanske det universitetet erbjuder inte 
stämmer överens med vad marknaden vill ha. Vi som är i konsultbranschen är ju dock 
väldigt snabbfotade. Vi anammar ny teknik och tillgodo ser kunders behov. Vi har inga 
längre produktions- och planeringscykler som större industrier har, exempelvis 
bilindustrier eller Hägglunds i Örnsköldsvik, som har produktcykler på 30 år kanske. 
Medan våra cykler ligger nästan på en månad i taget. Vi måste nästan kliva tillbaka och 
få ett perspektiv, för att ge input till skolan om framtiden. Inom IT händer det ju jätte 
mycket hela tiden. Jag tycker absolut att en certifiering skulle vara något att titta över. 
Det kan ju också vara en bra sak för att marknadsföra sitt systemvetarprogram i Umeå. 
Självklar finns det några som motsätter sig detta. Men det skulle verkligen vara ett 
positivt inslag som kan leda till något gott.  
 
Mattias: - Ser du något negativt med en certifiering? 



 
Respondenten: - Det är klart det krävs ju en del för att vara först och gå i bräschen för 
idén. Samtidigt kan det ge positiva effekter, helt klart. Sen är ju frågan vilka som ska 
vara med och bidra och vara med i utvecklingen av en sådan certifiering. Vi vill ju 
självklart vara med i en sån grej, men kanske ska man vända sig och se till det stora hela 
och vända sig till något nationellt organ av något slag. Det finns ju expert inom området 
som kan vara med i processen. 



Intervju med Swedbank AB, IT-avdelnings Kompetenschef, Umeå 
 
 
 

1. Vad är eran syn på Systemvetare? Vad kan de och vad är de bra, vilka 
förväntningar har ni på dem?  

 
Respondenten: - Deras styrka är ju att utreda, vad gäller exempelvis 
verksamhetsfrågor, på ett annat sätt än datavetarna.  Systemvetare är mer generalister än 
specialister. De går mer på bredden än på djupet känner jag. Det kan ju passa bra för 
vissa roller.   
 
 
 

2. Vad är Systemvetare mindre bra på? Är det något ämne eller någon kurs ni 
gärna sett att systemvetare läst mer om? 

 
 
Respondenten: - Jämför man med datavetare, så har datavetarna en mer gedigen 
programmerings och IT-kunskap än systemvetarna. Vill man anställa en Java-utvecklare 
så känner man att datavetarna har en bättre grund för att utföra det. Systemvetarna är 
inte lika snabba att sätta sig in i nya miljöer. Då pratar jag självklart väldigt generellt, 
personliga egenskaper är väldigt viktigt och något som spelar in till stor del. Men 
överlag är det den uppfattningen jag har.  
 
 
 

3. Är det lite mer oklart eller osäkert vad ni får rent kunskapsmässigt från en 
Systemvetare jämfört med anställda med andra utbildningar som 
datavetenskap? Om ni har anställda med utbildningar från olika håll runt 
om i Sverige, ser ni någon skillnad på kompetensen dem emellan? 

 
Respondenten: - Ja, med en systemvetare är det mer utifrån individen vem man 
anställer. En datavetare vet jag vad han har för grundkompetens, har han/hon klarat 
utbildningen så vet jag ungefär vars de står. Åtminstone om det är en programmerare 
jag ska anställa. Med systemvetare blir det mer viktigt att se att IT och 
programmeringsintresset finns där, något som datavetare nästan alltid har som ett mer 
naturligt inslag.   
 
Systemvetare med utbildning på olika ställen har vi, men jag har svårt att se om någon 
skillnad finns som är kopplad till utbildningen eller om det är de personliga 
egenskaperna som skiljer dem åt. 
 
 
 

4. Hur ser eran kontakt ut med Institutionen for Informatik och 
Systemvetarprogrammet? Eller med universitetet i stort? Talar ni ut och 
diskuterar angående önskemål, krav och behov ert företag har för 
framtiden? Talar universitetet om för er om ändringar som görs i 
programmet? 



 
 
Respondenten: - Det är alldeles för dåligt. Vi har börjat försöka lite gran då det gäller 
samarbete runt projektledning och erfarenhetsutbyten, och att vi tar in studenter för att 
göra ex-jobb. Men jag tycker det är för lite. Ingen dialog runt programmet finns. Vilket 
jag särskilt nu känner en oro för, när andelar ansökningar till både programmet och 
ansökningar till oss blir mindre och mindre för varje år. Därför tycker jag att de som väl 
kommer ut måste ha rätt utbildning. Jag har hört att antalet som går tekniska 
utbildningar är en fjärdedel nu jämfört med för sex år sedan. Så det är inte bara 
systemvetare som minskar i antal. Vi har ju ett samarbete runt arbetsmarknadsdagar, 
och Uniaden och så, men det har ju inte något att göra med själva formandet av 
utbildningen. Kontakten finns men inte för just frågor om programmets innehåll, vilket 
jag tycker ä väldigt synd. 
 
Mattias: - Känner du att den här kontakten och initiativet för en dialog borde komma 
från universitetets sida? 
 
Respondenten: - Ja, alltså det är ju lika viktigt för dem som det är för oss. De behöver 
ju fylla sina platser och kan vi ha ett bra samarbete så kan ju utbildningen bli 
attraktivare för studenter då de ser att det finns bra möjligheter för jobb efter 
utbildningen.  
 
 
 
*Här gjorde en kort beskrivning om British Computer Society för att leda in 
respondenten mot den avslutande frågan* 
 

5. Hur ser ni på idén att certifiera Systemvetare, till exempel likt BCS gör? 
Har ni några förslag vad denna certifiering kan tänkas innehålla? Vad ser 
ni som för- och nackdelar med att ha en certifiering? 

 
Respondenten: - Det tror jag är jättebra. Det generella för utbildningen borde man 
kunna komma överens om. Just för att få en viss grund som jag känner att jag vill att 
man ska ha när man kommer ut från utbildningen. Andra fördelar är ju en viss kvittens 
på utbildningen, och att det vi, alltså näringslivet har kommit fram till tillsammans med 
universitetet, har studenterna tillgodogjort sig genom sin utbildning. Negativa saker kan 
väl vara hur man håller certifieringen uppdaterat. Så att det inte bestämmelserna bara 
görs en gång, sedan går utbildningarna på de standarderna en jätte lång tid. Då är det ju 
inte värt någonting. Man måste även orka hålla den här certifieringen vid liv. 
 
 
 
 
 
 



Intervju med programansvarig för det Systemvetenskapliga 
programmet i Umeå. 
 
 

6. Hur väljs nya kurser in i programmet? Vilka är med och bestämmer? Tas 
det någon hänsyn till ett nationellt reglemente eller organ om något sådant 
finns? Tittar ni något på andra systemvetenskapliga program för 
inspiration eller trender till exempel? 

 
Respondenten: - Formellt sett är det ju programkommittén som fastslår nya kurser. 
Men var förslaget kommer ifrån kan ju exempelvis vara kommittén själva som 
kommer med förslag. Ofta är det dock så att det är en diskussion vad enskilda 
studenter här tycker, lärare eller företag vi har kontakt med. Idéerna som finns 
diskuterar man med institutionsledningen. Är det så att en lärare har en idé om en 
kurs, så diskuterar man det med studierektorn. Där diskuterar man bland annat 
vilken frågeställning kursen ska behandla. Sedan får läraren till uppgift att skriva 
hur kursen ska gå till väga, exempelvis om det ska vara undervisningar eller 
laborationer osv.  
 
Mattias: - Finns det något nationellt reglemente som övervakter er då? 
 
Respondenten: - Till att börja med finns det ju i programkommittén olika 
representanter från olika institutioner, från alla ämnen som är involverade. Det 
handlar konsekvent om att prata om bland annat programkvalité och 
studentutvärderingar. Sedan finns ju Högskoleverket. Som är ett övergripande organ 
som är tillsatt för att utvärdera kvalité på alla utbildningar på universitet i landet.  
Där gjordes år 2004 en utvärdering av systemvetenskapliga program i landet, där 
finns det ju en övergripande kontroll att vissa regler följs. Det här är ju en 
kontinuerlig sak, som inträffar nästa år igen. Vi har även en viss kontakt olika 
systemvetarprogram emellan, det kunde säkert vara ännu bättre. Vi diskuterar 
gemensamma frågeställningar till exempel. Trender och tendenser brukar ju spridas 
ganska snabbt. Bland annat har vi en kurs i webbutveckling med CSS som vi 
började med, och den kan man se har spridigt sig till andra ställen. Men det är ingen 
direkt kontakt att vi tipsar eller rekommenderar andra sätten om olika kurser.  
 
 
 
7. Hur ser eran kontakt ut med företag i Umeå? Diskuterar ni krav, 

önskemål, förändringar som görs i programmet? 
 

Respondenten: - Ja, det gör vi. Det gör vi ganska så rejält. Dels är det så att vi har 
ett omfattande nätverk av samarbetspartners, som alla har synpunkter på 
utbildningen. Eftersom det är de här företagen som anställer systemvetare. De säger 
att det är nöjda men vill kanske ha kurser i det här och det här. Mer konkret så har vi 
sen ganska precis ett år sedan, ett branschråd som är knutet till utbildningen. Det här 
rådet är då till för att fånga upp behov som finns i näringslivet och lyfta fram de 
synpunkterna till oss på ett bra sätt. Det tycker jag fungerat väldigt bra, framförallt 
har man lyft fram behovet av mjukvarutesting, som det finns ett stort behov av just 
nu, något som vi inte har berör tidigare i utbildningen. Branschrådet ger värdefull 



feedback. Den innehåller de traditionella konsultbyråerna som Sogeti, Logica, 
TietoEnator, Atea, Swedbank. 
 
Mattias: - Det var intressant för jag har intervjuat Sogeti, Logica, Swedbank och 
även Know IT. Utifrån min förståelse verkar de inte tycka att kontakten är så jätte 
god er emellan, den finns men inte i stor utsträckning. 
 
Respondenten: - Jo men kontakten måste bli bättre, helt klart. Problemet är ju att 
alla har ont om tid. När vi väl träffas tycker vi att det är bra möten. Idén vi har är att 
öka antalet studiebesök, gästföreläsningar och inte minst att man kan jobba ihop vid 
examensarbeten. Det blir bättre och bättre speciellt runt C- och D-uppsatserna. Men 
det kan bli ännu bättre. Möten med regelbunden basis tror jag aldrig kommer äga 
rum, det finns ingen chans att träffa alla parter samtidigt. Alla är väldigt upptagna. 
Jag tycket fortfarande att vi bara är i startfasen av det här initiativet. Bästa kontakten 
tycker jag är just uppsatserna som det idag finns goda möjligheter att skriva hos 
något företag. Däremot tycker jag att gästföreläsningar är något som borde 
förbättras. Där säger ju IT-branschen att de gärna ställer upp men det har inte blivit 
så mycket som man hoppats.  
 
Mattias: - Genomgående säger företagen att en kontakt finns men att det inte är en 
programnära kontakt för att diskutera själva innehåller i programmet till exempel. 
 
Respondenten: - Det är en viktig sak förstås. En utbildning är ju samtidigt svår att 
ändra väldigt snabbt. Vi måste få fram lärare som har kompetens inom ämnet också. 
Vi har lärare inom olika kompetens områden. Vi har en viss samverkan i 
forskningsprojekt också. Vad gäller utbildningar har vi branschrådet.  
 
Mattias: - Skulle du säg att det är just kontakten gällande programinnehåll som är 
den svagaste delen av kontakten? Er kontakt mer näringslivet var även något som 
Högskoleverket rekommenderade en förbättring av i deras utvärdering från 2004. 
 
Respondenten: - Den diskussionen har vi ju inte haft på något systematiskt sätt, så 
det är klart att det skulle vara intressant att föra en mer systematiskt dialog om detta. 
I rapporten sades det något i stil med att idéerna från informatik kommer ”inifrån 
och ut”. Men det är ju det motsatta du är inne på, ”utifrån och in”. Att höra vad 
företag vill ha och forma sig efter det. Vad som har hänt sedan 2004 är att vi på 
informatik har en positiv trend runt ”utifrån och in” i koppling till forskning. Vi 
jobbar väldigt företagsnära i forskningen. Kursinnehållet har vi ju börjat behandla 
mer på samma sätt, till exempel det här med testing som vi sett är viktigt. Men vi 
har inte tagit tag i det på samma sätt som forskningen. Det handlar ju om en balans 
och en kombination av kurser formade av lärare utifrån egen intresse, och kurser 
som möter upp företagens önskemål. Som hade varit idealet att uppnå. En viktig 
diskussion vi har här på universitetet är ju det här med ”anställbarhet”. Det handlar 
om att när man gått en utbildning på Umeå Universitet ska ens kunskaper vara 
efterfrågade. Då låter det som en listig sak att arbeta ihop med företag och höra vad 
de vill. Sedan är det en fråga om resurser. Jag menar vi kan sitta och tala dagarna 
lång om detta om vi hade haft folk över till det. Vi vet att det är viktigt men vi har 
inte alltid tid att ta tag i det hela. Vi har en kunnig personal som följer mycket av det 
som händer ”där ute”. Men även om det är bra så kan det bli bättre. 
 



Mattias: - Det kan ju även vara en svår avvägning hur mycket man ska involvera 
företagen i programinnehållet. 
 
Respondenten: - Visst är det så. Det gäller ju att sålla vilka behov som är 
övergående. Bara för att det finns ett behov 2008 för en viss typ av kompetens, kan 
det försvinna om några år. Det handlar om att hitta en balans. 
 
 

 
*Här gjordes en kort information om BCS till respondenten, som innehöll bland annat 
hur BCS arbetar, vad de gör och vad en ackreditering från BCS innebär.* 
  
 

8. Hur ser ni på att certifiera systemvetare, exempelvis likt BCS? Är det något 
som ni har funderat på? För- och nackdelar med det? 

 
Respondenten: - Ett sätt som redan görs är ju Högskoleverket som sköter 
kvalitetsutvärdering av svenska universitetsutbildningar. Den innebär ju certifiering 
på det sättet att man ifrågasätter examensrättan vid olika lärosäten, som inte sköter 
sig. Där tar man ju hänsyn till på vilket sätt är kompetensen relevant för en 
fortsättning i arbetslivet. På så viss finns ju en kontroll på ett sätt. Högskoleverkets 
utvärdering upplever jag inte har fått så stor genomslagskraft, för vi placerade oss 
bra vid det testet. Som student så vet man ju inte alls vilken kvalité olika 
utbildningar har. Det här med certifiering är något som förmodligen kommer mer 
och mer. Till exempel finns det bara 5-6 civilekonomutbildningar i Sverige där du 
efter utbildningen får kalla dig civilekonom, och det är ju en slags certifiering. I 
USA är de här rankinglisterna väldigt populära.  Det är också viktigt när man 
anställer hur högt rankad man är. Jag har ingen bra inblick i den här certifieringen 
du beskriver, men om det där är ett uttryck för en önskan om mer 
kvalitetsgranskning, så är jag för det.  Högskoleverket har ju experter specifikt för 
de olika ämnen de bevakar, men det blir ju inte i samma utsträckning som BCS. 
Men det du beskriver låter ju intressant som en idé i framtiden, låter intressant att 
fundera på. Det handlar ju om att hitta rätt format att föra dialogen med näringslivet. 
Certifieringar är ju intressant, det känns konkret för många. Just därför kan det vara 
bra som en kvalitetsstämpel. Jag är för kvalitetsgranskning, som även folk känner 
igen. Det här låter som viktigt frågor helt klart. Sammanfattningsvis kan jag säga att 
jag är försiktigt optimistiskt innan man vet mer om det hela. Samtidigt kan man 
fundera på att om det är något man vill genomföra så är det ju något man ska forma 
tillsammans med industrin. 
 
Mattias: - Ser du något negativt med en certifiering?  
 
Respondenten: - Nackdelar finns ju säkert. Men jag ser ju samtidigt nackdelar med 
att vara utan en kvalitetsstämpel. Vi lyckades inte marknadsföra Högskoleverkets 
utvärderingar så bra när den kom ut. Så kommer det en tydlig kvalitetsstämpel som 
en certifiering så har nog vi bara att tjäna på det. Jag är säker på att vi här i Umeå 
har en bra grundprodukt och därför är jag inte alls rädd för en certifiering, något som 
kanske en sämre utbildning kan vara. 

 



 
 

Bilaga 3  
Jämförelse av Systemvetenskapliga 
program. 

 
 
Här nedan följer en redogörelse som varje institution vid diverse stad själva har som 
beskrivning om ”sitt” Systemvetenskapliga program. 
 
Luleå 
 
”I vårt systemvetenskapliga program har vi fokus på utveckling av informationssystem 
och hur de påverkar människor och organisationer. Under själva utbildningen 
kombineras teori och praktik. Ibland arbetar vi med ett fiktivt företag och ibland med 
"skarpa" projekt. Gästföreläsare från företag och organisationer ger dig värdefulla 
kunskaper och kontakter för framtiden.”  
 
Termin 1:  

Utveckling av informationssystem  7,5 hp, A-nivå 
 Programutveckling med Java  7,5 hp, A-nivå 
 Design av IT    7,5 hp, A-nivå 
 Databaser I   7,5 hp, A-nivå 
 
Termin 2: 

Verksamhetsutveckling med hjälp av IT  7,5 hp, A-nivå 
 Vetenskaplig teori och metod I  7,5 hp, A-nivå 
 IT-projekt    7,5 hp, A-nivå 
 Vetenskaplig teori och metod II  7,5 hp, A-nivå 
 
Termin 3: 
 Fritt val    30 hp, B-nivå 
  
Termin 4: 
 Databaser II   7,5 hp, B-nivå 
 Objektorienterad analys och design 7,5 hp, B-nivå 
 IT-design från ett systemperspektiv 7,5 hp, B-nivå 
 Objektorienterad programutveckling 7,5 hp B-nivå 
 
Termin 5: 
 Utveckling och användning av IT  15 hp, C-nivå 
 Fritt val   15 hp, C-nivå 
 
Termin 6: 
 Fritt val    15 hp, C-nivå 

Examensarbete, C-uppsats    15 hp, C-nivå
  
 



Skövde 
 
”Att kunna utnyttja sina IT-system så effektivt som möjligt har blivit allt viktigare och är 
idag en helt avgörande konkurrensfaktor för organisationer. Detta syns tydligt på 
arbetsmarknaden som har en hög efterfrågan på välutbildad IT-personal. 
Att arbeta som systemvetare innebär att utreda vilka IT-behov en organisation har samt 
att även designa och konstruera väl fungerande IT-lösningar. För att arbeta med 
systemutveckling krävs djupa kunskaper i analys, design och implementation av IT-
system, men också en förståelse för hur dessa system bidrar till att stärka företags och 
organisationers konkurrenskraft. Det systemvetenskapliga programmet ger dig en god 
blandning av dessa kunskaper och förbereder dig på ett framtida yrke t.ex. som 
affärssystemutvecklare, systemintegratör, systemförvaltare eller IT-konsult.” 
 
 
Första året 
 
Termin 1:  

Informationssystem – användning  7,5 hp, A-nivå 
 Procedurell programmering  7,5 hp, A-nivå 
 Interaktion, design och användbarhet  7,5 hp, A-nivå 
 Informationssystem- modellering 7,5 hp, A-nivå 
 
Termin 2 : 

Databassystem  7,5 hp, A-nivå 
 Produktionslogistik I  7,5 hp, A-nivå 
 Produktionslogistik II  7,5 hp, A-nivå 
 Objektorienterad programmering 7,5 hp, A-nivå 
 
Termin 3: 
 Projektledning med inriktning mot planering 7,5 hp, A-nivå 
 Databaskonstruktion   7,5 hp B-nivå 
 Informationssystem – utveckling  15 hp, B-nivå 
  
Termin 4: 
 Programvaruutveckling  7,5 hp, B-nivå 
 Webbutveckling XML, API 7,5 hp, B-nivå 
 Projekt i informationssystemutveckling 15 hp, B-nivå 
 
Termin 5: 
 Kursblock inom informationssystemutveckling  15 hp, C-nivå 
 Valfria kurser   15 hp, C-nivå 
 
Termin 6: 
 Alt 1: Examensarbete    30 hp, C-nivå 
 Alt 2: Valfria kurser   15 hp, C-nivå samt 
           Examensarbete   15 hp, C-nivå 



Göteborg 
 
”Programmet vänder sig till dig som är intresserad av informationssystem och 
informationsteknologi i olika typer av verksamheter. Programmet är mångvetenskapligt 
och ger dig bred kunskap om användning, design och utveckling av informationssystem.  
I programmet får du kunskap om IT-relaterade frågor från tekniska, ekonomiska och 
sociala perspektiv. Du lär dig att modellera och programmera; du lär dig använda 
metoder för utvecklingsarbete; du lär dig att hantera komplexitet och du lär dig att leda 
förändringsprojekt. Du får kunskap om hur du ska analysera en verksamhet, hur du ska 
designa och utveckla informationssystem och informationsteknologi för såväl 
kommersiella och offentliga organisationer som för individer i vardagen. Programmet 
är en vidareutveckling av det framgångsrika Systemvetenskapliga programmet som 
tidigare funnits vid Handelshögskolan i Göteborg. ” 
 
 
 
(Kursbeskrivningen finns endast för hela året.) 
 
År 1: 
 

Informationsteknologi och informationssystem  15 hp 
Verksamheter och information  15 hp 
Programmeringsteknik och databaser   15 hp 
Systemutvecklingsprojekt    15 hp 

 
År 2: 

Organisationer och affärssystem   15 hp 
Människa - Datorinteraktion   15 hp 
eHandel och eGovernment   15 hp 
Informationsteknologi och samhälle   15 hp 

År 3: 
IT – ledning, styrning och strategi   15 hp 
Design av komplexa system   15 hp 
Informatikhistoria och vetenskapsteori  15 hp 
Examensarbete   15 hp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Umeå 
 
”På det systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och 
innovation studerar du samspelet mellan människa och informationsteknik (IT) för att 
lära dig att utnyttja teknikens möjligheter och undvika dess begränsningar. Du 
betraktar IT ur ett socialt, psykologiskt och tekniskt perspektiv, och undersöker olika 
tillfällen där IT används; hur tekniken förändrar arbete och vardag och fritid och hur 
den påverkar organisationer och samhälle. Genom att förstå tekniken och de 
sammanhang där den används kan du som systemvetare ställa krav, utforma och 
anpassa den till olika användare och situationer.” 
  
 
Termin 1: Informatik A 
 Introduktion till informatik   7,5 hp, A-nivå 
 Informationsteknologi   7,5 hp, A-nivå 
 Design och utvärdering   7,5 hp, A-nivå 
 Systemutveckling och organisationsförändringar 7,5 hp A-nivå 
 
Termin 2: 
 Statistik (samhällsvetenskaplig metod)  15 hp, A-nivå 
 Diskret matematik   7,5 hp, A-nivå 
 Kommunikationsteknik   7,5 hp, A-nivå 
  
Termin 3: Informatik B 
 Programmeringens grunder  7,5 hp B-nivå 
 Databasdesign   7,5 hp B-nivå 
 Projektledning och arbete i IT-projekt  7,5 hp B-nivå 
 Tillämpat IT-projektarbete   7,5 hp B-nivå 
  
Termin 4: Informatik C 
 Systemdesign   7,5 hp, C-nivå 
 Informationsteknik och organisationsförändring 7,5 hp, C-nivå
 Datamodellering och grafiska användargränssnitt 7,5 hp, C-nivå 
 IT-arkitektur    7,5 hp, C-nivå 
 
Termin 5: 
 Valbar kurs    30 hp, C-nivå 
 
Termin 6: Informatik C, kvalitetsarbete 
 Programvarukvalitet   7,5 hp, C-nivå 
 Kvalitetsarbete och standardisering inom IT-området 7,5 hp, C-nivå 
 Uppsatsarbete   15 hp, C-nivå 



Bilaga 4  

Ett utdrag av utbildningsplanen för 
Civilingenjörsprogrammet i 
Teknisk datavetenskap i Umeå. 
 
Examen 
 
Utbildningsprogrammet leder till civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap. 
Civilingenjörsexamen uppnås efter fullgjorda kurser om 300 högskolepoäng. 30 
högskolepoäng av dessa ska utgöras av ett självständigt arbete på avancerad nivå. 
 
I examen skall, utöver det självständiga arbetet, ingå kurser från vart och ett av nedan 
angivna 
områden. Poängantalet för kurserna inom vart och ett av dessa områden/grupper skall 
minst 
summera till angivna minimigränser. 
 
• Datavetenskap, 120 högskolepoäng, varav 
o minst 30 högskolepoäng ska ligga på avancerad nivå 
o minst 22 högskolepoäng inom delområdet datorsystem innefattande 
datakommunikation, datorarkitektur och systemnära programmering 
o minst 14 högskolepoäng grundläggande programmeringsfärdighet i minst två 
paradigmer (tex. imperativ, objektorienterad, deklarativ eller funktionell). 
o minst 7 högskolepoäng grundläggande datastrukturer och algoritmer 
o minst 7 högskolepoäng grundläggande programspråksteori 
o minst 7 högskolepoäng numeriska beräkningar 
o minst 7 högskolepoäng programvaruteknik 
 
• Matematikområdet, 45 högskolepoäng, varav 
o minst 7 högskolepoäng analys 
o minst 7 högskolepoäng diskret matematik 
o minst 7 högskolepoäng linjär algebra 
o minst 7 högskolepoäng matematisk statistik 
 
• Fysikområdet 7,5 högskolepoäng 
 
• Elektronik med inriktning mot datorteknik, 22,5 högskolepoäng, varav 
o minst 7 högskolepoäng datorteknik 
 
• Allmänna ingenjörskurser*, 37,5 högskolepoäng, varav 
o minst 7 högskolepoäng inom miljö- och ekologiområdet (miljömärkt kurs) 
o minst 7 högskolepoäng inom projektledning eller organisationsteori 
 
 
 
 


